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RESUMO 

Este trabalho analisa a formação profissional de Serviço Social/Trabalho Social (SS/TS) da 

Universidade Nacional de Comahue (UNCo), na Argentina, na sua relação ensino – pesquisa 

e extensão. O objetivo foi analisar as tendências teórico-metodológicas da formação no 

contexto histórico-social e político das transformações sociais da Argentina no período dos 

anos 2000 a 2010. Para isso caracterizamos as concepções político-pedagógicas identificamos 

as experiências de interlocução com o Trabalho Social crítico e sua expressão no currículo e 

examinamos tensões e contradições da formação universitária profissional e as respostas dos 

sujeitos da categoria profissional na construção de um projeto profissional crítico. Estudamos 

os traços históricos da Provincialização de Comahue e o Movimento da Reconceituação, as 

tensões e disputas sociopolíticas históricas em que se desenvolveu a formação profissional 

regional. A crise sociopolítica do inicio do século XXI, as orientações privatistas da educação 

e as contrarreformas estatais permitiram articular conteúdos e práticas de um sector docente 

crítico com as necessidades e lutas do movimento dos trabalhadores. Expressão disso foi a 

criação da Cátedra Paralela de Trabalho Social, no ano 2004, inspirada nos princípios da 

Reforma Universitária de 1918 e orientada pela teoria social marxista. O pressuposto foi que a 

despeito da força da tradição marxista que emerge no interior das práticas pedagógicas do 

ensino profissional, no início do século XXI, - permanecem as tendências teórico-

metodológicas e político-pedagógicas que dão continuidade a uma formação (neo) 

conservadora vinculada ao pensamento pós-moderno. Abordamos o estudo a partir da 

perspectiva histórico-social e quantitativa - qualitativa apoiada nos conceitos de totalidade, da 

onilateralidade/unilateralidade da educação e a universidade como campo de disputas 

políticas de classe. A pesquisa histórica – documental evidenciou que a formação profissional 

de SS/TS de Comahue é expressão da tensa convivência entre diversas tendências teórico-

metodológicas e políticas sendo também resultado de projetos contraditórios e antagônicos. A 

radicalização desses antagonismos se baseia na procura de uma „formação crítica‟, em aliança 

com os interesses, lutas e organizações políticas e sociais da classe trabalhadora.  

PALAVRAS CHAVE: formação profissional, Trabalho Social, ensino superior, tendências 

teórico- metodológicas. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This work studies the professional courses education of the Social Work College of the 

University Nacional de Comahue (UNCo), Argentina, regarding teaching, research and 

outreach projects. The aim has been analyzing the theoretical and methodological trends in 

education within the historical and politic context of the social transformations in Argentina 

over the years 2000-2010. In doing so, we characterized political and pedagogical concepts 

identifying the experiences in relation to critical social work and its expression on the 

program and examined the tensions and contradictions of university professional education 

and its answers to the subjects of the profession category in the build-up of critical 

professional project. We also studied the historical paths of provincialization in Comahue and 

the Re-conceptualization Movement, the frictions and sociopolitical and historical dispute that 

form the background of the professional courses education development in the region. The 

socio-political crisis of the early 21
st
 century, the private-led orientations of the educational 

system and the state counter-reforms allowed for an articulation of contents and practices in a 

teaching sector concerned with the situation and needs of the working-class movements. As 

an example of this, in 2004 we can see the foundation of the parallel Cathedra of Social Work 

based on the University Reform 1918 which followed social and Marxist theories. The 

principle was that despite the strength of the Marxist tradition that emerges within the 

pedagogical practices on the early 21
st
 century, the theoretical, methodological, political and 

pedagogical tendencies remained continuing a traditional and conservative education linked to 

the postmodern thinking. We approach this study from the socio-historic and quantitative-

qualitative perspective supported by concepts such as totality and omni-

lateralism/unilateralism of the education and the university as a political battlefield for the 

class struggle disputes. The documental and historical research proved that professional 

education of the Social Work of Comahue is the expression of the coexistence of diverse 

theroretical, methodological and political trends as well as the result of contradictory and 

antagonistic projects. The radicalization of these antagonisms is based on the search of a 

“critical education” allied with the interests, fights and socio-political organizations of the 

working class. 

KEY WORDS: professional formation, Social Work, higher education, theoretical and 

methodological trends. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem o propósito de discutir e analisar o processo sócio- histórico e 

político da formação profissional e a sua relação com as tendências teórico-metodológicas do 

ensino profissional, da Licenciatura em Serviço Social, do Departamento de Serviço Social da 

Faculdade de Advocacia
1
 e Ciências Sociais (FADECS) da Universidade Nacional de 

Comahue
2
 (UNCo)

3
, na Argentina.  

O período compreendido na nossa análise é da primeira década do século XXI (dos 

anos 2000 a 2010). Este período corresponde ao processo de luta de classes aberto pela crise
4
 

capitalista. Crise que se expressa na financeirização generalizada das relações econômicas e 

sociais ao criar as condições sociais de destruição das forças produtivas, das condições de 

vida e das conquistas obtidas pela classe trabalhadora.  

Parte desse processo de destruição atinge a educação estatal, pública e gratuita, 

considerada uma conquista social com mais de um século de existência na Argentina. No 

processo histórico da formação da universidade estatal no país foram constantes as 

                                                           
1
 No desenvolvimento do trabalho, utilizamos “Direito” 

2
 “Comahue”, denominação „mapuche‟ (língua indígenas daqueles que ocupavam essa região) parar “lugar da 

riqueza”. Compreende a parte da região do “Alto Valle” das Províncias de Neuquén e de Rio Negro do Norte da 

Patagônia, Argentina. Norma García e Silvio Winderbaum (1998, p. 6) em seu artigo “Los antecedentes de la 

Universidad Nacional de Comahue: entre proyectos y concreciones” do livro “Universidad Nacional del 

Comahue, 1972- 1997,Una Historia de 25 años” fazendo referência a esta denominação, dizem: “Poderia se 

pensar que a designação “Comahue” - por deformação do termo „mapuche‟ “Comohue”, cujo significado é “o 

lugar onde você pode ver longe”, respondeu a razões sócio-psicológicas relacionadas com a necessidade de 

"criar... uma mística regionalista para superar o paroquialismo e o provincialismo" (GALLEZ, 1968, apud 

GARCIA; WINDERBAUM, 1998, p.6)- A expressão „mapuche‟ significa: „gente da terra‟, „nativo‟. 

3
 Denominamos aqui a Universidade Nacional de Comahue com a sigla „UNCo‟, porque é a sigla que se utiliza, 

já que existem na Argentina outras universidades com a sigla UNC, como Universidade Nacional de Córdoba. 

Ainda que na Secretaria de Políticas Universitárias (SPU) é denominada como “UNCOMA”. 

4
 Definimos a crise capitalista, segundo Rieznik (2007) que afirma, em termos marxistas, que se trata de 

“desvalorizar o capital, queimar capital, eliminar capital excedente, significa que a taxa de lucro encontra seu 

limite, e ainda que pareça um absurdo as formas específicas das crises do capitalismo são a sobre produção e o 

subconsumo” (RIEZNIK, 2007, p.107). 
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transformações a partir das políticas do Estado
5
, a exemplo disso: a criação de universidades 

privadas, descentralização de escolas nacionais para províncias e municípios, vinculação do 

ensino a empresas e Organizações Não Governamentais (ONGs), criação de organismos de 

avaliação e credenciamento universitário, redes de capacitações, ensino à distância, 

pagamento dos estudos de pós-graduação, etc. Associa-se a isso a separação e desvalorização 

dos salários dos trabalhadores da educação e as condições deploráveis de trabalho dos 

diferentes níveis da educação. O panorama configura tendências continentais de mudanças 

gerais nos países em desenvolvimento patrocinados pelos organismos financeiros 

internacionais.   

Nestas condições históricas, a formação profissional de Trabalho Social da UNCo
6
 

desenvolveu-se mediante um conjunto de mudanças das políticas educativas e universitárias 

do Estado nacional, das ditaduras e dos processos atuais de transformações pela legislação 

vigente, particularmente a Lei de Educação Superior (LES). Este desenvolvimento do ensino 

encontra seu surgimento no âmbito da universidade pública e gratuita e vinculada ao novo 

funcionamento universitário surgido do movimento da Reforma Universitária de 1918. 

A Reforma Universitária de 1918 constituiu um movimento universitário de 

tendências revolucionárias, na época, na Argentina e na América Latina. Nos inícios do 

século XX, principalmente na Universidade Nacional de Buenos Aires (UBA) e na 

Universidade Nacional de Córdoba (UNC), os estudantes universitários através de seus 

Centros Estudantis e Federações debatiam sobre o ensino, a liberdade e os rumos políticos – 

acadêmicos das universidades fazendo desta plataforma de reivindicações uma bandeira de 

luta política. O contexto mundial de agitação política e social implicava desenvolver uma 

renovação dos objetivos e reforma das estruturas acadêmicas da universidade e da ciência. 

                                                           
5
 No trabalho, ao falar do Estado, nossa concepção teórica é que o Estado constitui uma máquina de opressão de 

uma classe por outra. O Estado da sociedade capitalista nasce no momento da divisão social do trabalho e da 

propriedade privada, em que os interesses das classes sociais voltaram-se irreconciliáveis. A característica mais 

relevante na consolidação do Estado argentino no século XX é o desenvolvimento do „bonapartismo‟, 

especialmente na conjuntura do peronismo, a partir da conciliação das classes sociais. Neste tipo de Estado na 

fase monopólica imperialista e de decomposição social e política do sistema capitalista, de continuas crises 

estruturais, cada vez mais a burguesia reduz os meios de evitar as crises- no século XXI, a forma do 

bonapartismo pelo governo da Argentina apresenta formas tardias de realização da conciliação de classes.  

6
 Ao explicitar Trabalho Social da UNCo, fazemos referência a Licenciatura em Serviço Social ministrada nas 

cidades de Neuquén Capital e Geral Roca (Província de Rio Negro) da Universidade Nacional de Comahue. 
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A universidade pública da época era reflexo das contradições entre o ensino e seus 

fundamentos teórico-filosóficos. Os conteúdos, metodologias de ensino e a organização 

acadêmica remetiam - se às orientações feudais e obscurantistas. As lutas estudantis contra a 

formação escolástica e elitista tiveram seu momento histórico em junho de 1918 na UNC 

proclamando novos princípios para desenvolvimento da Universidade estatal. Os princípios 

de autonomia, co-governo, docência livre, liberdade de cátedra, cátedra paralela, gratuidade 

constituem determinações históricas do ensino universitário.  

Essa rebelião estudantil de junho de 1918 na UNC traçou os rumos democráticos, 

científicos e modernos necessários para a transformação da universidade, onde o papel 

estudantil teve centralidade. Deste momento em diante, a participação estudantil ocupou a 

agenda das decisões políticas e das novas e legítimas conquistas dos estudantes e dos 

docentes, que renovaram o funcionamento da Universidade argentina. Desta forma, a criação 

de universidades públicas e os novos cursos que a sociedade Argentina demandava ocorreram 

nas tensões das políticas do Estado nacional, dos golpes de Estado e da expansão da 

economia.   

A década de 1960 define-se como um período fecundo e instigador de tendências 

revolucionárias e transformações socioeconômicas, políticas e culturais a nível internacional, 

mesmo com a presença de ditaduras militares na Argentina e na América Latina que evitavam 

a expansão das idéias subversivas e comunistas, desenvolveu-se, mais tarde, o denominado 

terrorismo de Estado na Argentina. 

Neste contexto nacional e continental, são criadas as Escolas de Serviço Social da 

região Comahue, na década de 1960, originalmente - Instituto Superior de Serviço Social de 

Geral Roca
7
 (Província de Rio Negro) e Escola de Serviço Social da Universidade Provincial 

de Neuquén. O incremento do movimento migratório na região demandou novas exigências 

                                                           

7
 Neste trabalho é necessário clarificar que Geral Roca é o nome que o Geral Lorenzo Vintter impôs ao lugar 

pela “Campanha do Deserto” do governo do Geral Julio Argentino Roca nos anos 1879 a 1884 pelo extermínio 

dos povos originários “mapuches”. Esse lugar originalmente se chamava “Fisque Menuco", que na linguagem 

mapuche significa “agua donde el que entra se hunde” (água que quem entra se afunda). Em 1968, uma banda 

de música da cidade de Geral Roca colocou o nome de Kisque Menuco, trazendo à tona o esquecido nome 

mapuche. Disponível em: <http://www.generalroca.gov.ar/historia/ > Acesso em: 04 mar. 2014. O debate pela 

identidade histórica se intensificou neste século XXI e a Central de Trabalhadores Argentinos (CTA) deu entrada 

na Câmera de Vereadores o projeto para mudar o nome atual da cidade por seu nome original. O historiador 

Osvaldo Bayer escreveu “os argentinos honram a Julio Argentino Roca, genocida, quem restituíra a escravidão 

em 1879 na Argentina”. Disponível em: <http://desmonumentemosaroca.blogspot.com.ar/> Acesso em: 04 mar. 

2014.  

http://www.generalroca.gov.ar/historia/
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de serviços e direitos sociais e políticos, que o nascente peronismo, logo, procurou 

estabelecer. Sendo assim, a transformação dos antigos Territórios Nacionais em processo de 

Provincialização
8
 constitui-se em uma estratégia articulada levada pela política peronista e 

radical de Rio Negro e pelo Movimento Popular Neuquino (MPN) de Neuquén.  

A formação profissional de Trabalho Social da Argentina tem sido objeto de 

preocupação, articulação e análise das unidades acadêmicas de formação e da organização 

político-acadêmica, conhecida como a Federação Argentina de Unidades Acadêmicas de 

Trabalho Social (FAUATS), pela heterogeneidade curricular e pelas dificuldades diversas 

para articular um currículo nacional que abranja todos os planos de estudos e ementas 

existentes. Na primeira década do século XXI, estas discussões se aprofundaram a partir das 

contribuições de programas de apoio da Secretaria de Políticas Universitárias (SPU) do 

Ministério de Educação, ainda que o processo heterogêneo da formação permanecesse.   

Nesse sentido, é importante observar o aumento de Institutos Terciários de Trabalho 

Social, especialmente na Província de Buenos Aires; o lento processo de mudança dos cursos 

provinciais, como a Escola de Serviço Social da Província de Santa Fé à Universidade 

Nacional de Litoral em 2010, ou a permanência de outras, ainda fechadas pela ditadura 

militar, como a Escola de Serviço Social de Bahia Blanca (Universidade Nacional do Sul).  

No caso da região Comahue, a criação de um curso Técnico Superior em Crianças, 

Adolescência e Família de três anos no Instituto Terciário Sêneca (privado) e a criação do 

Ciclo de Complementação Curricular da Licenciatura em Trabalho Social
9
, com sede na 

cidade de Viedma (Capital da Província de Rio Negro) em 2010 na recente Universidade 

Nacional de Rio Negro (UNRN)
10

 criada em 2008; vem a expor a expansão da formação nas 

condições de descentralização e mercantilização que espera o Estado.  

O que se revela das escolas de formação profissional é o movimento político 

educacional do Estado através do Ministério de Educação e Cultura e a SPU de vincular a 

formação profissional  ao  campo  das  Ciências  Sociais,  na perspectiva de adequar-la à  

 

                                                           
8
 “Provincialização” é a denominação para as novas Províncias da Argentina, a partir da década de 1950.  

9
 Sua criação é conforme a Lei de Educação Superior, como a própria UNRN. 

10
 Anexamos o site da Universidade Nacional de Río Negro: http://www.unrn.edu.ar/sitio/index.php/oferta-

academica (Acesso em: 06 Mar. 2014) 

http://www.unrn.edu.ar/sitio/index.php/oferta-academica
http://www.unrn.edu.ar/sitio/index.php/oferta-academica
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legislação vigente da LES. O que se apresenta como unificador revela o significado de 

profundar a dispersão e segmentação da formação profissional em níveis diferentes 

(provinciais, privados, ciclos complementares), assentar bases competitivas entre diferentes 

estruturas de formação.   

 Portanto, o desenvolvimento da formação profissional de Trabalho Social foi se 

configurando num cenário histórico de tensões e disputas sociopolíticas. É precisamente a 

crise geral do início do século XXI que mostra a importância da discussão do processo de 

formação através dos debates teórico-metodológicos e políticos. Discussões em relação ao 

papel profissional do Trabalho Social na conjuntura da crise, dos conteúdos das práticas pré-

profissionais
11

, da vinculação da formação com as consequências da crise, etc. No âmbito da 

universidade pública e gratuita essas discussões têm importantes impactos nos segmentos 

docentes e de estudantes, assim como na relação pedagógica. Os impactos atingem a estrutura 

curricular, as estratégias pedagógicas e teóricas, a relação hierárquica docente-estudante, etc. 

ao serem aspectos intrínsecos do ensino profissional.  

Na particularidade da Universidade Nacional de Comahue, a intensidade das 

discussões do ensino profissional está vinculada, por um lado, à articulação de um setor 

docente crítico e de estudantes com experiências socioeconômicas e populares dos 

trabalhadores e suas lutas, e por outro, aos enfrentamentos dos Trabalhadores Sociais às 

condições de precarização do trabalho. Além do mais, o sector docente tradicional confronta 

esse processo de articulações de classe sob a perspectiva crítica e histórica.   

Neste trabalho, nosso objeto de estudo é a formação profissional de Trabalho Social na 

Universidade Nacional de Comahue e, portanto, nosso pressuposto é o de que, a despeito da 

força da tradição marxista que emerge no interior das práticas pedagógicas do curso de 

Trabalho Social, no início do século XXI, - permanecem as tendências teórico-metodológicas 

e político-pedagógicas que dão continuidade a uma formação (neo) conservadora vinculada ao 

pensamento pós-moderno, no âmbito do ensino e, as políticas privatizadoras do Estado, do 

ponto de vista das diretrizes da educação superior. Entendemos que este processo de 

continuidade contém os traços das determinações históricas da Provincialização e da 

institucionalização regional da profissão no momento do Movimento da Reconceituação.  

                                                           
11

 Denominamos “práticas pré-profissionais” as práticas de formação profissional nos centros de estágios.  
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Neste trabalho nosso objetivo geral foi analisar as tendências teórico-metodológicas da 

formação profissional em Serviço Social/Trabalho Social (SS/TS)
12

 na particularidade da 

Universidade Nacional de Comahue e sua relação com o processo histórico-social e político 

das transformações na sociedade argentina no período dos anos 2000 a 2010. Para responder a 

esse objetivo mais geral, procuramos caracterizar histórica e teoricamente as concepções 

político - pedagógicas que influenciaram a formação profissional da região Comahue; 

identificar as experiências que tiveram interlocução com o Trabalho Social crítico e as formas 

que se expressaram na configuração pedagógica do currículo. Por último, examinar as tensões 

e contradições da formação universitária profissional bem como as respostas dos sujeitos da 

categoria profissional da formação na construção de um projeto profissional crítico.  

Na nossa pesquisa, partimos de que a educação é compreendida como uma totalidade, 

o superior ato político do homem social vinculado à unidade de trabalho – educação. A 

divisão do homem do seu trabalho, suas capacidades e suas necessidades é resultante da 

divisão social do trabalho na sua forma histórica e superior da sociedade burguesa. Toda sua 

condição humana do homem social é subvertida pela educação organizada pela classe 

dominante e cada vez mais degradada; porque “a classe que domina materialmente é a classe 

que domina também com sua moral, educação e suas idéias” (PONCE, 1972, p. 180).  

Portanto, a formação social dos homens pela classe social dominante significou 

extensos períodos de preparação do processo de separação das forças físicas e mentais. Uma 

vez consolidada essa distância histórica, o Estado dessa classe social desenvolveu as 

formulações teóricas e práticas para que a classe trabalhadora se apropriasse dos fundamentos 

da veneração à exploração social. Bem afirmava Sarmiento, “o assalariado não houvesse 

podido satisfazer a seu patrão se houvesse ficado à margem de uma instrução básica” 

(PONCE, 1972, p. 152).  

Afirmamos que a formação acadêmica universitária e seus fundamentos teórico-

metodológicos e políticos marcam a vida do estudante e seu posterior trabalho profissional 

pelos enfrentamentos às condições de pauperização da classe trabalhadora, aí incluída a 

 

                                                           
12

 A referência “Serviço Social/Trabalho Social” e a sigla (SS/TS) são utilizadas de maneira diferente, porque na 

maioria das Unidades Acadêmicas do país o nome da profissão é Trabalho Social e na Universidade Nacional de 

Comahue mantém o nome Serviço Social.   
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profissão.  É evidente que a formação acadêmica universitária corresponde a um ciclo da vida 

dos jovens onde a formação teórica e prática cumpre um papel relevante na sociedade.  

Desta forma, o capital e a burguesia desenvolveram tendências internacionais e 

nacionais para colocar a relação educação – mercado como pilar do ensino, transformando 

historicamente as demandas sociais, as orientações educativas, curriculares, os diplomas e as 

relações pedagógicas. Este processo, unilateral, não isento de contradições, contribuiu para 

que o Estado avançasse no processo de diferenciação e fragmentação do conhecimento e da 

educação, subsumindo a ciência aos interesses do capital, e consequentemente à renovação 

das idéias e princípios que o capitalismo em crise sustenta e requer.  

Neste sentido, políticos da burguesia, empresários, direções sindicais e intelectuais do 

capital construíram consensos no sentido de impulsionar e conformar uma legislação de 

caráter privatista para a educação e particularmente para o ensino superior na Argentina. Esta 

iniciativa vem consolidar, até nossos dias, não só a fragmentação, senão a tentativa de 

destruição de uma construção histórica: a educação, e consequentemente, a universidade 

pública e gratuita. 

Neste quadro, a formação das profissões nas universidades é uma mediação do projeto 

político-pedagógico da sociedade de classes e concentra a totalidade das disputas teóricas e 

políticas históricas e em andamento. Particularmente, identificamos que a formação 

profissional de Trabalho Social na região condensa o processo de continuidades e rupturas, de 

renovações (neo) conservadoras e críticas do ensino, derivada da trajetória de constituição e 

institucionalização das Escolas e das demandas profissionais geradas pela provincialização.  

Consideramos que a recuperação da provincialização e da Reconceituação na gênese 

da formação profissional regional tem relevância na dimensão do ensino no sentido de 

contribuir para a compreensão das tendências e condições atuais do curso. Faz-se necessário 

ressaltar que, quer seja do ponto de vista teórico - metodológico, quer seja sob o aspecto 

político, os processos sócio-históricos regionais não integram nem conteúdos nem temática 

das disciplinas
13

. Não se constituindo objeto de pesquisa, por parte do Departamento de 

Serviço Social.  

 

                                                           
13

 O nome de „disciplinas‟ que percorre nosso trabalho, refere-se as “matérias” dos planos de estudos. 
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No inicio deste século XXI de crise estrutural capitalista revela-se a regressão dos 

processos civilizatórios e se expressa na crise sociopolítica da Argentina em todas as 

manifestações da vida cotidiana, o que significa dizer, nas relações entre as classes sociais e 

nas suas formas de produção e reprodução social. A formação regional e as perspectivas de 

reanimação das organizações políticas da categoria profissional para os embates das 

condições de precarização do trabalho e sua vinculação com a vida sindical, facilitaram as 

condições objetivas para que a dimensão do ensino pudesse articular seus conteúdos e 

demandas com as necessidades e politização do movimento dos trabalhadores.  

Este processo acentuou a radicalização acadêmica, num contexto de asfixia da 

universidade pública e gratuita, particularmente no momento de criação da Cátedra
14

 Paralela, 

no ano 2004, inspirada nos princípios da Reforma Universitária de 1918 e na orientação 

marxista. Este projeto acadêmico e político da Cátedra Paralela, – na atualidade cumpre uma 

década de vigência-, constituiu-se em alvo de críticas e de desqualificação dos setores 

docentes antimarxistas e dirigentes da UNCo. Cenário que foi protagonista de ações políticas 

contra as políticas orçamentárias adicionais por parte do Estado Nacional para que a formação 

profissional na Argentina mudasse seus currículos, conteúdos e práticas pré-profissionais.  

Assim, podemos dizer que a tensa convivência entre diversas tendências teórico-

metodológicas na formação é também resultado de projetos contraditórios e antagônicos na 

educação de forma geral.    

A discussão e análise da temática exposta, nesta pesquisa de Doutorado se apoiou na 

minha Dissertação de Mestrado em Serviço Social (UFPE), momento em que analisamos a 

construção e reativação da organização política dos Trabalhadores Sociais na Argentina, em 

particular, através do Colégio Profissional de Serviço Social da Província de Neuquén 

(CPSSNQN). Este trabalho aprofunda os avanços e as dificuldades das entidades de 

representação política profissional dos Trabalhadores Sociais e seus debates com entidades da 

America Latina, em especial do Serviço Social brasileiro, em relação às teses teóricas de 

                                                           
14

 Cátedra é uma palavra do latim, significa „cadeira‟ do professor de uma disciplina da Universidade. O 

significado de Cátedra está vinculado a Liberdade de Cátedra: o direito do professor de ensinar em total 

liberdade, expressar suas opiniões, sim proibições nem censura. Na Argentina, a Cátedra está associada à 

Liberdade de Cátedra da Reforma Universitária de 1918. Significa o trabalho acadêmico e de pesquisa da equipe 

de docentes no âmbito da universidade.  
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inserção da profissão na contradição capital/trabalho, do trabalho assalariado do Assistente 

Social
15

 e da aproximação de interlocuções com a teoria social marxista. 

A referida dissertação aborda o desenvolvimento das correntes teóricas que 

penetraram historicamente a organização política e a formação, como a vertente “pichoneana” 

(Pichón Rivière) e a teoria sistêmica.  

Estas correntes teóricas atravessam toda a história da formação profissional da região, 

particularmente a corrente “pichoneana” de grupos e a corrente teórica sistêmica a partir dos 

últimos 30 anos. O núcleo „pichoneano‟ do “Esquema Conceitual Referencial Operativo” 

(ECRO) teve centralidade na Reconceituação regional e interpretações diversas dos 

professores dessa época até atualidade. As mutações destas correntes teóricas não se 

chocaram com o pensamento pós-moderno, uma vez que a partir delas não é possível 

desvendar as contradições sociais ou pensar a totalidade da realidade social. Entre essas 

correntes e o pós-modernismo se acentuou a visão a - histórica e “situacional”. 

 A materialidade das condições em que se produzem os „vínculos sociais‟, seja 

familiar, grupais, comunitários, não é conteúdo central para a análise teórica, em particular 

porque „os conflitos dos vínculos nos grupos‟ podem ter resolução de forma endógena. Por 

isso, essa perspectiva tende a associar-se com as idéias do imaginário social, dos “olhares” 

sociais, etc. e rejeita a teoria social marxista.  

Nosso especial interesse histórico-social e teórico-metodológico pela temática de 

estudo adquiriu centralidade e privilegio nos estudos de doutorado. Minha condição de 

professora regular do Departamento de Serviço Social facilitou mapear a totalidade da 

produção de conhecimento tanto em relação à organização política profissional, quanto ao que 

se refere à formação acadêmica profissional da Universidade Nacional de Comahue. Essa 

condição de ser parte do meu objeto de estudo poderia ser questionada do ponto de vista da 

concepção social dominante quanto à objetividade do conhecimento. Todavia, o pesquisador 

que está comprometido com a superação das deterioradas condições de vida e de trabalho das 

classes subalternizadas e, consequentemente, com as lutas dos trabalhadores na perspectiva da 

transformação social e material desta sociedade capitalista tem a objetividade de classe, da 

classe trabalhadora.  

                                                           
15

 O nome de “Assistente Social” é popular na Argentina, assim como o nome de “Trabalhador Social”.  
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A observância da persistência da formação contrária ao marxismo, a ausência da 

história profissional e da mediação dos processos regionais; as dificuldades de compreensão 

da dimensão política da profissão e as próprias tensões e contradições cotidianas levaram-me 

a mergulhar no estudo das tendências teórico – metodológicas e político – pedagógicas 

encontradas na formação. 

Neste sentido, nossas questões de pesquisa nortearam o desenvolvimento da totalidade 

do processo investigativo da formação profissional acadêmica: Quais são as bases teórico-

políticas, das tensões e contradições subjacentes, à formação acadêmica profissional na 

conjuntura atual? Quais são os conteúdos teóricos que percorreram historicamente a formação 

e, de que forma eles são reconstruídos e repostos na formação, em função dos projetos de 

contra-reformas universitárias? De que formas vêm incidindo a estrutura, organização e as 

mudanças universitárias na formação profissional? Que demandas sociais das organizações 

sociais e do Estado são incorporadas e processadas nas bases teórico-metodológicas da 

formação? Qual direção político-pedagógica se está desenvolvendo na formação acadêmica? 

Para alcançar nosso propósito, no desenvolvimento desta Tese de Doutorado, fizemos 

um percurso formativo que nos permitiu aprofundar diversas questões que nos inquietavam.  

O Doutorado Sanduíche na Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Rio 

Janeiro (UFRJ) no ano 2011 viabilizou a pesquisa da produção científica dos Trabalhadores 

Sociais e professores de SS/TS argentinos através da leitura das teses de Doutorado, 

dissertações de Mestrado, artigos e ensaios. Também pude participar de debates e confrontos 

teóricos em aulas e núcleos de pesquisa em Serviço Social. Encontramos uma diversidade de 

temáticas estudadas, algumas específicas sobre o Movimento da Reconceituação, sobre os 

movimentos sociais e os direitos humanos.  

Particularmente, em relação ao Movimento de Reconceituação recuperamos as teses 

de Doutorado de Maria Virginia Siede, que expõe a vinculação entre Trabalho Social, 

marxismo, cristianismo e peronismo e a de Gustavo Repetti vinculado ao diálogo entre os 

autores da profissão (em especial de Ezequiel Ander Egg) e sua interlocução com o 

marxismo. Minha participação no Projeto Internacional de Mobilidade Docente do 

MERCOSUL, com docentes da Argentina, Brasil e Uruguai, também permitiu o intercambio 

e discussões contemporâneas da profissão e do ensino profissional. Identificamos, em todo 
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esse processo, que nosso objeto de estudo não tem antecedentes de produção de conhecimento 

profissional.  

Nossa abordagem de estudo se vincula ao enfoque histórico-social e quantitativo– 

qualitativo orientado pela teoria social marxista e a pesquisa foi histórica – documental. 

Trabalhou-se com fontes primárias e secundárias. As fontes primárias da pesquisa foram 

mobilizadas de forma complementar, mediante entrevistas abertas não estruturadas realizadas 

com expoentes do desenvolvimento da formação profissional.  

Nas fontes secundárias, nossos procedimentos da pesquisa atingiram a relação ensino-

extensão e pesquisa da estrutura curricular do Departamento de Serviço Social no período de 

estudo dos anos 2000 a 2010. A coleta geral dos dados foi realizada no período dos meses de 

julho a setembro de 2011 e nos anos de 2012 e 2013. No ensino, foram estudados 241 

programas
16

 de 26 disciplinas (do plano de Estudos Nº 140/85 vigente), ou seja, 55% do total 

desses programas, além da totalidade dos centros de estágios pré-profissionais.  

Nos programas das disciplinas do ensino profissional encontramos dois momentos de 

mudanças que se referem à metade e ao final da primeira década do século XXI e que estão 

vinculados às modificações da composição das equipes de cátedras, os objetivos e 

fundamentos dos conteúdos, metodologias e bibliografia dos programas das disciplinas. Além 

disso, a particularidade do ensino foi examinada mediante a articulação com a compilação de 

textos e documentos de discussões curriculares produzidos pelos docentes do Departamento 

de Serviço Social.  

A partir da análise dos documentos de designações de trabalho dos docentes do 

Departamento de Serviço Social identificou-se a fragmentação dos debates curriculares e a 

exclusão dos estudantes dos mesmos, associado às condições e tendências de precarização do 

trabalho docente universitário e do esvaziamento de professores das cátedras das disciplinas. 

Os projetos de extensão e pesquisa dos docentes do Departamento de Serviço Social 

pertencem às Secretarias de Extensão e Secretaria de Investigação, aí incluída a separação do 

ensino, extensão e pesquisa. Assim como também identificamos as mudanças de critérios e 

                                                           
16

 Os programas das disciplinas de Trabalho Social, como das demais carreiras da FADECS, são entregues pelos 

professores a “Publicações da FADECS” (PUBLIFADECS) que é o único sistema para impressão e 

comercialização dos programas oficiais das carreiras ministradas na FADECS, através da Resolução Nº 133/96. 
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definição de áreas prioritárias de conhecimento de pesquisa na UNCo. Os pesquisadores da 

formação profissional são avaliados por Antropólogos e Sociólogos do Programa Nacional de 

Categorizações que habilitam a percepção de incentivos no momento de direção e integração 

de projetos de pesquisa. Nos projetos de extensão e pesquisa analisamos a diversidade de 

temáticas sociais vinculadas à transferência da universidade para com a sociedade e às 

inquietações teórico-metodológicas da “especificidade” da profissão. 

Por outra parte, a legislação universitária de orientação institucional das estruturas 

curriculares profissionais regionais sinaliza os momentos históricos de discussão e concreção 

das mudanças, que alcançaram sua plenitude na década de 1980.  

Além disso, pesquisamos a produção de conhecimento relativa aos processos de 

provincialização e dos partidos políticos provinciais, a partir dos pesquisadores da 

Universidade Nacional de Comahue, em particular, das Faculdades de Humanidades e 

Ciências da Educação. Os enfoques históricos, posicionados na reconstrução social dos 

processos regionais distam de posicionamentos críticos marxistas. A interlocução com as 

pesquisas históricas, em especial do “Centro de Estudos Históricos de Estado, Política e 

Cultura” (CEHEPYC)
17

 e do “Grupo de Estudos de História Social” (G.E.Hi.SO)
18

 da UNCo, 

permitiram articular as determinações histórico-sociais e as disputas políticas interprovinciais, 

no impacto da formação profissional na região.   

 Foram igualmente importantes os registros e documentos históricos que 

movimentaram a análise da particularidade da institucionalização na formação das Escolas de 

Trabalho Social e do processo da Reconceituação regional. O processo de pesquisa identificou 

a manutenção da separação da teoria e da prática pré-profissional, além da especificidade do 

ensino profissional por níveis de abordagem da realidade social. Essa separação contém 

rasgos históricos de renovações e adequações teóricas segundo as condições políticas e 

históricas nacionais e regionais. Evidenciamos que a particularidade do Movimento da 

Reconceituação está vinculada as discussões de renovar e aplicar as técnicas metodológicas 

no ensino profissional. 

 

                                                           
17

 Site do CEHEPYC: http://investigadores.uncoma.edu.ar/CEHEPYC.html 

18
 Site do GEHISO: http://investigadores.uncoma.edu.ar/GEHISO/ 
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Por último, nossa perspectiva teórica apoiou-se nos autores marxistas da história da 

educação e da pedagogia, como Manacorda, Ponce, Saviani, Rieznik, Leher, Guerrero - entre 

outros- e na bibliografia crítica em torno à configuração e tendências da universidade, 

Buchbinder, Tedesco, Del Bruto. Além dos clássicos da teoria social marxista, Marx, Engels, 

Lênin e Trotsky. A confrontação teórica apontou que a compreensão do conhecimento da 

formação profissional de Trabalho Social só é possível no contexto e determinações histórico-

sociais das contradições da sociedade classista e da consideração do âmbito da universidade 

como campo da luta de classes. Portanto, as condições estruturais e as contradições sociais e 

educacionais revelam a confrontação de tendências teórico-metodológicas contraditórias, 

antagônicas no desenvolvimento da formação e na necessidade histórica de sustentar a 

construção do projeto profissional crítico, em movimento e articulação com a classe 

trabalhadora.  

Não obstante, identificamos também algumas dificuldades que se interpuseram no 

processo de pesquisa, como por exemplo: a ausência de respostas, a demora e o parcelamento 

de documentos oficiais importantes, por parte da Secretaria Acadêmica da FADECS. Na 

questão dos projetos de pesquisa e extensão dos docentes do Departamento de Serviço Social 

evidenciou-se a falta de informes e projetos dos pesquisadores nas respectivas Secretarias de 

Extensão e particularmente de Pesquisa.  

  Ainda observamos fragilidades no que diz respeito a atualizações digitais, perda de 

programas, ausência de estatísticas de organização institucional da FADECS e em especial, 

ausência de documentos da Escola de Serviço Social da UNCo de Neuquén, fatores que 

incidiram negativamente para o aprofundamento de alguns aspectos desta Escola na formação 

profissional. Assim também, no resgate dos documentos históricos, é necessário assinalar a 

sua destruição e queima de vários deles no período da ditadura e o consequente 

desconhecimento de integrantes da categoria profissional da formação do destino destes 

documentos; e, por fim, o abandono, a desordem e a falta de cuidado com atas, resoluções e 

memórias, especialmente na carreira ministrada em Neuquén.  

 Para efeito de estruturação da presente tese, este trabalho está organizado em quatro 

capítulos e as categorias teóricas são: formação profissional, Trabalho Social, ensino superior, 

tendências teórico-metodológicas.  
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O Capítulo I caracteriza o projeto educativo-universitário da Argentina, a partir da 

inserção da educação como direito histórico e universal na divisão social do trabalho. A 

emergência e consolidação das desigualdades sociais colocam uma polarização na sociedade 

argentina: a educação para ricos e uma educação para pobres, que vai ter seu correspondente 

na universidade estatal e pública e na institucionalização da profissão de Trabalho Social. As 

transformações universitárias estão configuradas a partir da Reforma Universitária de 1918. A 

expansão da educação estatal e gratuita se relaciona com a subordinação da política 

universitária e educativa ao processo de destruição social intensificado no período das 

ditaduras da Argentina, e legitimado pelas orientações teórico-políticas, através dos 

organismos financeiros internacionais e as leis educacionais no final do século XX e inícios 

do século XXI. Este período coincide com a crise sóciopolítica do ano 2001 e os processos de 

contrarreformas educativas desenvolvidos pelo Estado nacional. Essa crise sóciopolítica do 

início do século XXI e o aumento do desemprego e da pauperização vão impactar na 

formação profissional universitária e nos debates profissionais.  

O Capítulo II desenvolve o contexto em que se deu a expansão universitária na 

Região Comahue a partir da „Provincialização‟ dos Territórios Nacionais. Esta decisão 

política de provincialização vinculada ao projeto do peronismo facilitou a provincialização da 

política partidária com a criação e o fortalecimento do Movimento Popular Neuquino. Neste 

contexto, as organizações das “forças vivas”, a presença dos sindicatos regionais e a 

organização da indústria através dos „pólos de desenvolvimento‟ tiveram ampla participação e 

incidência na configuração da provincialização e seu projeto universitário. A participação do 

movimento estudantil e a confluência com as lutas sindicais dinamizaram o desenvolvimento 

e os debates da vida universitária. É neste contexto que se cria a Universidade Nacional de 

Comahue e sua organização passa a funcionar num contexto de instabilidade e intervenção do 

governo nacional. Neste capítulo, também evidenciamos as tensões sociopolíticas e a política 

anticomunista levada a cabo pela gestão universitária, aspectos que afetaram 

significativamente a organização do ensino e o curso de Trabalho Social.  

O Capítulo III analisa a formação universitária profissional de Trabalho Social de 

Comahue a partir das demandas profissionais postas pela provincialização e regionalização. 

Este processo de formação profissional inserido na particularidade do Movimento da 

Reconceituação de Comahue teve como protagonistas figuras reconhecidas no âmbito latino-

americano e nacional, assim  como os debates  que  aportavam  à  profissão. A formação 
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profissional integrada a UNCo guardou silêncio na ditadura e só se mostrar em destaque com 

a „normalização‟ universitária de 1983, por meio de uma organização curricular para a 

formação, em sintonia com as vertentes teóricas desse período. Este processo se conecta com 

as orientações analisadas pela organização acadêmica FAUATS e sua interlocução com os 

debates do projeto ético-político de Serviço Social brasileiro. Por último, são explicitadas as 

incidências da política educativa nacional para mudar os currículos da formação através de 

programas nacionais como PROSOC, seus objetivos e suas ações na perspectiva das 

transformações curriculares.  

O Capítulo IV expõe os fundamentos teórico-metodológicos e políticos da formação 

de Trabalho Social identificando temáticas, serviços e fundamentos da intervenção docente na 

relação ensino - extensão e pesquisa. Analisa-se o desenvolvimento da articulação das 

inquietações da formação profissional com as experiências de lutas dos 

trabalhadores/estudantes na região, ao pôr a tona a política e o papel social que corresponde à 

universidade pública na agenda de problematização e resolução das necessidades sociais. 

Além disso, mostramos as limitações e possibilidades do trabalho docente vinculadas à 

precarização do trabalho e às condições materiais do ensino pelas dificuldades organizativas 

do Departamento de Serviço Social. Também, levamos em conta as lutas pela democratização 

do período da crise sociopolítica argentina e institucional, das universidades, como marco 

para a criação da Cátedra Paralela de Trabalho Social; iniciativa que tem enfrentado a 

constantes conflitos pela formação teórica e crítica. A Cátedra Paralela retoma o legado do 

marxismo e os princípios da Reforma Universitária de 1918 impulsionando os debates contra 

o pensamento único e dogmático na UNCo.  

Finalmente, procurou-se trazer a luz os debates e polêmicas profissionais e os 

confrontos profissionais na formação relativa à preeminência de uma tendência antimarxista, 

resultado da reposição do (neo) conservadorismo associado ao pós-modernismo e à gestação e 

presença da tendência crítica e histórica, orientada pelo marxismo, a partir do início do século 

XXI. A partir daí traçarmos as tendências teóricas- metodológicas e político- pedagógicas que 

operam na formação, analisando a crise universitária e a direção profissional. 

Por último, nas Considerações Finais, formulamos aproximações conclusivas a 

respeito da fragmentação do ensino curricular e das disciplinas, e sua dissociação das 

dimensões   da   pesquisa   e   extensão,  a  partir  da  relação  educação–trabalho  e  suas 
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transformações mercantilistas de educação-empresa. Entendemos que o processo de formação 

profissional é resultado de determinações sócio - históricas da provincialização e das disputas 

políticas interprovinciais dos governos e da própria Universidade Nacional de Comahue. 

Destacamos que a emergência dos debates universitários e sociopolíticos e as perspectivas de 

vinculação da formação de Trabalho Social com as experiências e bandeiras de lutas da classe 

trabalhadora como expressão da crise capitalista, bem como a experiência da Cátedra Paralela 

de Trabalho Social de Comahue, têm sido fundamentais na perspectiva da construção da 

formação crítica. 
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CAPÍTULO I 

 

EDUCAÇÃO, UNIVERSIDADE E CIÊNCIA NA 

SOCIEDADE ARGENTINA 

 

Os projetos pedagógicos são constitutivos dos processos educativo-universitários e 

seu desenvolvimento na sociedade capitalista contemporânea implica uma análise histórica e 

dialética a partir de uma concepção social e política crítica. Na antiguidade, o processo 

educativo teve um caráter homogêneo e integral dada à primitiva organização da tribo e do 

trabalho comum. Essa condição se perde com a divisão social do trabalho e a complexidade 

das relações sociais na produção social, que impõe “uma educação sistemática, organizada e 

violenta” (PONCE, 1972, p. 19). 

A história da educação e da constituição da universidade pública e estatal na 

Argentina tem aprofundado mudanças, sempre em relação ao desenvolvimento da produção 

social, dada a diferenciação da sociedade, expressando a separação da educação, do trabalho, 

da ciência e da universidade. Bibliografia diversa revela essa fragmentação como se a 

educação girara no ar, como âmbitos particulares, especiais, sem conexão com a produção 

social nem com as diferentes necessidades sociais da classe trabalhadora. Numerosos 

intelectuais da Argentina têm procurado explicações abrangentes à questão da fragmentação 

educativa, mas, essas explicações repousam em diagnósticos sociais de natureza economicista 

e pragmática.  

No contexto de agravamento da pobreza, das guerras, do emprego precário e do 

pagamento dos estudos, a educação internacional e nacional se encontra num intensificado 

processo de crise, dado que as cifras de privação e expulsão das crianças e jovens da educação 

são cada vez mais alarmantes. A partir da década de 1970, a expansão e ampliação da 

educação encontram na privatização educativa um lócus privilegiado para o capital e 

diversificação de iniciativas privadas de formação. Apesar de várias cúpulas mundiais, como 
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a de Jomtién de 1990 e a de Dakar de 2000
19

, com a proclamação dos princípios e metas de 

“educação para todos”, o que se mostra é a queda da qualidade e deterioração da educação em 

geral.  

O exame do processo de deterioração educativa se expressa, por exemplo, no caso 

dos Estados Unidos, onde um em cada cinco estudantes universitários se encontra acossado 

por dívidas impagáveis que superam os 780 milhões de euros no total. Para a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) 775 milhões de jovens e 

adultos do mundo não sabem ler nem escrever. Recentemente, o Informe do Programa para 

Avaliação Internacional de Alunos (PISA) da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) apontou que os países asiáticos ocupam o cume do 

ranking acadêmico, enquanto os países latino-americanos não chegam à média esperada de 

494 pontos
20

.  

Na Argentina, onde a educação é gratuita e estatal, sua história data do final do 

século XIX. Na atualidade, pode-se observar o processo de rebaixamento da qualidade da 

educação: “37% dos jovens não finaliza a escola secundária e 20% dos jovens não estuda nem 

trabalha. Das crianças na idade entre 5 e 17 anos, 12% deve realizar alguma atividade de 

trabalho e dois de cada 10 lares precisam da assistência pública, perfazendo um total de 

23,5% de lares que necessitam de um programa permanente de assistência social”
21

. A asfixia 

da qualidade educativa vem acompanhada da deterioração dos conteúdos, da infra-estrutura e 

baixos salários docentes. 

 

                                                           
19

 Além das cúpulas mundiais da educação em 1998 e 2009, realizaram-se as cúpulas mundiais de educação 

superior.  

20
 O citado informe publicado pelo Jornal “Rio Negro” indica que o Programa PISA mede os conhecimentos em 

matemática, ciências e leitura de mais de meio milhão de alunos em 64 países. No caso os países da América 

Latina avaliados foram: Chile (51º com 423 pontos), México (53º, 413 pontos), Uruguai (54º, 409 pontos), Costa 

Rica (55º, 407 pontos), Brasil (56º, 391 pontos), Argentina (57º, 388 pontos), Colômbia (58º, 376 pontos) e Peru 

(59º com 368 pontos). Disponível: http://www.rionegro.com.ar/diario/como-mejora-una-sociedad-con-pesimas-

notas-en-educacion-1399175-9521-nota.aspx (acesso em: 3 dez. 2013) 

21
 Dados do Estudo do Observatório da Dívida Social Argentina (OSDA) da Universidade Católica de Argentina 

num Informe intitulado: “Há mais de 10 milhões de pobres” publicado no Jornal “Rio Negro” o dia 26/12/2013. 

Disponível: http://www.rionegro.com.ar/diario/hay-mas-de-10-millones-de-pobres-segun-un-informe-1438721-

9521-nota.aspx (acesso em: 27 dez. 2013) A privação da educação para uma população de 1,5 milhões de 

crianças e adolescentes da Argentina segundo o artigo “Uma infância perdida” publicado o dia 6 de Agosto de 

2011, no Jornal “La Nación”, disponível: http://www.lanacion.com.ar/1395305-una-infancia-perdida (acesso em: 

13 set. 2013) 

http://www.rionegro.com.ar/diario/como-mejora-una-sociedad-con-pesimas-notas-en-educacion-1399175-9521-nota.aspx
http://www.rionegro.com.ar/diario/como-mejora-una-sociedad-con-pesimas-notas-en-educacion-1399175-9521-nota.aspx
http://www.rionegro.com.ar/diario/hay-mas-de-10-millones-de-pobres-segun-un-informe-1438721-9521-nota.aspx
http://www.rionegro.com.ar/diario/hay-mas-de-10-millones-de-pobres-segun-un-informe-1438721-9521-nota.aspx
http://www.lanacion.com.ar/1395305-una-infancia-perdida
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 Na tentativa de aportar resoluções ao processo destrutivo dos níveis da educação e 

da universidade, o governo argentino manteve a Lei de Educação Superior (LES) de 1995 e 

desenvolveu vários programas de “inclusão” educacional e “alfabetização universitária”
22

. A 

juventude e os professores universitários estão diante de crescentes transformações educativas 

e científicas, do processo de internacionalização das relações sociais, com impactos históricos 

na institucionalização nacional da profissão de Serviço Social/Trabalho Social (SS/TS) e nos 

debates contemporâneos profissionais, que na Argentina adquirem particularidades 

específicas. 

 

1.1. Economia e divisão do trabalho na configuração do Projeto 

Pedagógico 

 

A configuração do projeto pedagógico na sociedade contemporânea expressa o 

movimento histórico das orientações sociopolíticas das classes sociais na procura de um 

pensamento e educação universal, integral e científica e, portanto, indica a intenção, a 

finalidade social da sociedade. Significa que a educação, a universidade e a ciência 

constituem uma unidade social e política que têm como substrato material a divisão social do 

trabalho, na qual essa unidade social e política se encontram subordinadas ao 

desenvolvimento do capital de cada momento histórico. Além do mais, mantém um substrato 

ideológico – político mediado pelo projeto pedagógico, porque expressa contraditoriamente as 

valorações e as expectativas dos conteúdos principais organizados pelo Estado. 

É impossível desconsiderar que a trajetória histórica da educação na modernidade está 

vinculada ao antagonismo das classes sociais, suas necessidades e interesses, suas relações 

irreconciliáveis, assim como ao poder desenvolvido pela classe burguesa ao encontrar na 

educação o instrumento ideológico-político para os rendimentos da economia.  

 

                                                           
22

 As Nações Unidas declararam 2003-2012 a Década de Alfabetização e, nesse marco, o Ministério de Educação 

da Argentina iniciou o “Programa de Alfabetização e Educação Básica para Jovens Adultos” em 2006, com o 

propósito de reduzir o analfabetismo. Neste programa participaram sindicatos, organizações da sociedade civil, 

dos bairros, organizações de estudantes e Universidades Nacionais. As pessoas que capacitavam eram 

voluntárias. Neste sentido, esse programa está vinculado com o Programa de “Voluntariado Universitário” criado 

em 2006 com participação de estudantes e docentes universitários. Disponível: 

http://www.me.gov.ar/alfabetizacion/alfa_info.html 

http://www.me.gov.ar/alfabetizacion/alfa_info.html
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A revolução industrial do nascente capitalismo precisava revolucionar a instrução, a 

educação para a intervenção do proletariado no processo de produção. O movimento 

migratório do campo para as novas cidades e as exigências de escravidão do capital gerava 

grandes volumes de produtos e novas necessidades sociais
23

.  

Diante do processo de diversificação dos ofícios, de novas atividades e de ocupações 

produtivas, os filósofos, utopistas e os patrões industriais discutiam a questão da instrução das 

massas operárias. Marx, no Manifesto Comunista, - escrito às vésperas da Comuna de Paris, 

1848, - vai precisar as orientações políticas para o proletariado como classe social para a 

conquista do poder, onde destaca a „educação pública e gratuita de todas as crianças; a 

abolição do trabalho das crianças nas fábricas na sua forma atual; unificação da instrução com 

a produção material, etc.‟.  

Resulta-se, no entanto, relevante considerar o “princípio educativo” de Gramsci. Para 

o autor este principio é o trabalho que, 

 

 (...) não pode ser realizado em toda sua potência de expansão e de 

produtividade sem um conhecimento exato e realista das leis naturais e sem 

uma ordem legal que regule organicamente a vida dos homens, ordem essa 

que deve ser respeitada por convicção espontânea e não apenas por 

imposição externa, por necessidade reconhecida e proposta pelos próprios 

homens e não por mera coerção (GRAMSCI, 1932 apud MANACORDA, 

2008, p. 259). 

 

O desenvolvimento acelerado das forças produtivas, no qual a interação do homem 

com a natureza produz a sua transformação social, de seu trabalho e da sociedade, agora 

capitalista; transforma o trabalhador em uma propriedade do capitalista e uma mercadoria na 

qual a educação precisa ter um papel modelador e revolucionário para que a classe proletária 

seja preparada segundo o padrão das idéias dominantes.  

                                                           
23

 Manacorda (2010 b) explica como, nesta época, o aprendizado dos operários havia chegado a seu fim com o 

final da idade Media já que “os trabalhadores perdem sua antiga instrução e na fábrica só adquirem ignorância” 

(...) “A evolução da „moderníssima ciência da tecnologia‟ leva a uma substituição cada vez mais rápida dos 

instrumentos e dos processos produtivos e, portanto, se impõe o problema de que as massas operárias não se 

fossilizem nas operações repetitivas das maquinas obsoletas, mas que estejam disponíveis às mudanças 

tecnológicas, de modo que não se deva sempre recorrer a novos exércitos de trabalhadores mantidos de reserva: 

isto seria um grande desperdício de forças produtivas” (p. 328). 
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O século XX se destaca pela intensidade das reformas educativas para fazer dos 

trabalhadores os cidadãos úteis do mundo, aptos para concorrência no mercado e respeitosos 

dos valores, da cultura, das leis e das idéias. Neste sentido, a educação pública se transformou 

em universal, pois “requer que todas as classes do Estado participem, mas nem todas as 

classes têm a mesma parte” (PONCE, 1972, p. 143).  

O desenvolvimento capitalista na sua aspiração social do progresso gerou diversos 

modelos e formas elevadas para a classe trabalhadora no acesso à educação e à universidade, 

sendo o Estado o garantidor deste processo histórico. A diferenciação social das instituições 

da educação e universitárias foi progressivamente mais visível pelo desmantelamento 

econômico e eliminação e/ou reciclagem de conteúdos e formas de ensino e aprendizado, 

entre outros aspectos.  

Ao se institucionalizar a educação como responsabilidade política do Estado, este 

contribuiu através da educação para legitimar a divisão social do trabalho, a diferenciação 

social das classes e a intensificação da produtividade econômica. O universo integral dos 

conhecimentos passou a ser o âmbito dos filhos da classe burguesa e se reservou para os 

filhos da classe trabalhadora uma educação mínina, básica, destinada não a compreender o 

mundo, a vida, a cultura, senão a ser inserido no mercado do emprego precário. Em palavras 

de Rieznik (2000, p. 137), “o miserável é miseravelmente educado”. Os conteúdos 

instrumentais se universalizaram e se legitimaram através dos instrumentos legais, mas 

principalmente nos conteúdos socioeconômicos imperantes na sociedade.  

Esse processo de universalização impacta e determina os traços predominantes da 

educação, fundamentalmente na separação da educação do trabalho, da educação da 

sociedade, da educação da ciência e da educação da cultura (MANACORDA, 2010 a) já que a 

“onilateralidade é considerada objetivamente o fim da educação” (MANACORDA 2010 a, p. 

83). 

A unilateralidade repousa no antagonismo da divisão ampliada de trabalho e não 

trabalho, entre trabalhador e não trabalhador, entre trabalho manual e trabalho intelectual. O 

homem é dividido e reduzido a uma máquina, a uma mercadoria, a uma propriedade do 

capitalista, ou seja, o homem é objetivamente mutilado. Mas, para os capitalistas, a 

unilateralidade é a condição dos privilegiados e do poder de dominação, 
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Em primeiro lugar, deve-se observar que tudo o que se manifesta no operário 

como atividade de expropriação, de alienação, se manifesta no não 

trabalhador como estado de apropriação, de alienação, e a imoralidade, a 

monstruosidade, o hilotismo são conjuntamente dos operários e dos 

capitalistas. Se um poder desumano domina o operário, isso também vale 

para o capitalista. A divisão cria unilateralidade e, sob o signo da 

unilateralidade, justamente, se reúnem todas as determinações negativas, 

assim como sob o signo oposto, o da onilateralidade - obviamente, muito 

menos freqüente, dado que essa não é ainda coisa deste mundo-, reúnem-se 

todas as perspectivas positivas da pessoa-. (MANACORDA, 2010 a, p. 84- 

86).  

 

Seguindo o mesmo autor, o conceito da onilateralidade é a procura da práxis 

revolucionária, “é o desenvolvimento completo, total e multilateral das faculdades e das 

forças produtivas, das necessidades e da capacidade da sua satisfação” (2010 a, p. 94). 

Significa que a individualidade do homem só se torna possível na totalidade e no grau de 

desenvolvimento das potencialidades humanas.  

 

A onilateralidade é, portanto, a chegada histórica do homem a uma 

totalidade de capacidades produtivas e, ao mesmo tempo, a uma totalidade 

de capacidades de consumo e prazeres, em que se deve considerar, sobretudo 

o gozo daqueles bens espirituais, além dos materiais, e dos quais o 

trabalhador tem estado excluído em conseqüência da divisão do trabalho. A 

atual educação e atual divisão do trabalho geram hipertrofia e atrofia nos 

dois extremos da sociedade, ainda que em direções opostas. A educação é 

colocada aqui ao lado da divisão do trabalho, como causadora de 

unilateralidade, abrangendo entre outras coisas, a problemática da interação 

entre escola e sociedade. E ai o homem educado com doutrinas não ociosas, 

com ocupações não estúpidas, capaz de livrar-se da estreita esfera de um 

trabalho dividido. Trata-se do tipo de homem onilateral que Marx propõe, 

superior ao homem existente, tanto quanto a classe operária estará alçada 

acima das atuais classes superiores. E mediada por meio da unidade de 

trabalho e ensino (MANACORDA, 2010 a, p. 96-97). 

 

Essa contradição é sumariamente explicada por Marx, nos Manuscritos Econômicos e 

Filosóficos de 1844, no seu I Manuscrito, ao se referir, 
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A produção prática de um mundo objetivo, a elaboração da natureza 

inorgânica é a afirmação do homem como um ser genérico consciente, quer 

dizer, a afirmação de um ser que se relaciona com o gênero como com sua 

própria essência ou que se relaciona consigo mesmo como ser genérico. É 

certo também que o animal produz. Constrói-se um ninho, vivendas como as 

abelhas, os castores, as formigas, etc. Mas, produz unicamente o que 

necessita imediatamente para si ou para sua prole; produz unilateralmente, 

enquanto, o homem produz universalmente, produz unicamente por mandato 

da necessidade física imediata, enquanto, que o homem produz livre da 

necessidade física e só produz realmente liberado dela; o animal se produz 

só a si mesmo, enquanto o homem reproduz a inteira natureza; o produto do 

animal pertence imediatamente a seu corpo físico, enquanto o homem se 

enfrenta livremente a seu produto. O animal forma unicamente segundo a 

necessidade de qualquer espécie e sabe sempre impor ao objeto à medida 

que lhe é inerente; por ele o homem cria também segundo as leis da beleza 

(MARX, 2001, p. 26, grifo e tradução nossa)
24

.  

 

A educação diferenciada e fragmentada é a diferenciação social da educação para 

pobres e ricos e se expressa no desenvolvimento da luta de classes. Marx (2008) adverte “para 

modificar a natureza humana geral de maneira que adquira habilidade e destreza num ramo 

trabalhista determinado, que se converta numa força de trabalho desenvolvida e específica, se 

requer determinada formação ou educação, a que por sua vez necessita uma soma maior ou 

menor de equivalentes” (p. 209).  

No percurso das revoluções do maquinismo, da indústria, da civilização, a condição de 

trabalhador livre do homem permitiu estabelecer seu contrato com o comprador capitalista. 

Rapidamente, toda sua família ficara submetida ao trabalho forçado e a exploração social.  

A mulher e as crianças, a família, no seu ingresso à órbita capitalista da produção de 

mais-valia, pela intensificação das prolongadas jornadas de trabalho, não só provocariam uma 

“degeneração intelectual”, também a morte prematura. Marx, no Capital, explicava na sua 

época que “as cláusulas da educação das leis fabris, pela carência do aparelho administrativo 

adequado, convertia em grande parte, numa consigna ilusória este dever do ensino despregado 

pelos patrões e capitalistas”
25

. A unidade trabalho - educação surgida da contradição 

capital/trabalho, as limitações pelas leis e regulamentos pelos Estados para a jornada de 

                                                           
24

 Marx, Karl. Manuscritos econômicos e filosóficos de 1844, Primeiro Manuscrito. Disponível em: 

<http://www.marxists.org/espanol/m-e/1844/manuscritos/man1.htm>. Acesso em: 10 jan. 2009.   

25
 Marx, Karl “O Capital”, Tomo I, Capitulo XIII, “Apropriação de forças de trabalho subsidiárias pelo capital. 

Trabalho feminino e infantil”. Disponível em: <http://www.marxists.org/espanol/m-e/indice.htm >. Acesso em: 

24 Jun. 2009. 

http://www.marxists.org/espanol/m-e/1844/manuscritos/man1.htm
http://www.marxists.org/espanol/m-e/indice.htm
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trabalho, o trabalho infantil e da mulher significaram uma porção de tempo disponível para a 

satisfação do homem e a família dos bens e da produção social.  

 

Pela primeira vez, o homem se encontra em condições de desfrutar a 

conquista da automatização que substituiu o esgotador trabalho, 

imprescindível durante milênios, a „ganhar o pão de cada dia‟, tempo 

disponível para não erigir a uns poucos, senão para toda sociedade à 

condição de administradores conscientes do processo produtivo e social 

(RIEZNIK, 2000, p. 137, tradução nossa).  

 

Mas, essa diferenciação do tempo disponível e a incessante procura do capital pelo 

aumento da mais-valia e pela indispensável desigualdade social, pela concentração da riqueza, 

têm continuado, por ser a essência da existência do sistema social. Deste modo, ainda pelas 

conquistas da obrigatoriedade e laicismo, a escola e a universidade se converteram em um 

campo de luta de classes desenvolvidas e dirigidas pela classe dominante, à classe burguesa. 

Então, a educação, “como transmissão do saber especializado pela humanidade têm como 

ponto de partida o trabalho social” (RIEZNIK, 2000, p. 142). Porém, é necessário lembrar, a 

educação esteve vinculada em cada fase histórica da transição das sociedades à potencialidade 

humana nos distintos domínios da vida social e cultural e ao processo de apropriação pela 

classe dirigente da sociedade.  

O objetivo histórico da burguesia é orientar as idéias e pensamento das crianças e dos 

jovens à ordem imperante, porque a burguesia pode sujeitar ideológica e teoricamente, como 

função social estratégica de assimilação, e significa adequar a humanidade às idéias e aos 

“modelos” imperantes. 

Isso significa que as classes dominantes, nas exigências de sua reprodução, foram 

criando e reciclando os âmbitos educativos e universitários para adequar a formação de seus 

quadros na direção social e política da sociedade de cada época. O convulsivo século XVIII, a 

proposta da unificação entre trabalho produtivo remunerado, instrução intelectual, exercício 

físico e treinamento politécnico, que elevaria a classe operária acima das classes superior e 

média, expressas no Manifesto Comunista de Marx e Engels, foi assumida plenamente pela 1ª 

Internacional dos Trabalhadores (MANACORDA, 2010b). O autor diz que, 
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A relação educação-sociedade contém dois aspectos fundamentais na prática 

e na reflexão pedagógica moderna: o primeiro é a presença do trabalho no 

processo da instrução técnico-profissional, que agora tende para todos a 

realizar-se no lugar separado da “escola”, em vez do aprendizado no trabalho 

realizado juntos aos adultos; o segundo é a descoberta da psicologia infantil 

com suas exigências “ativas”. Estes dois aspectos têm entre si relações mais 

profundas do que possa parecer numa primeira consideração, embora na 

prática essas duas exigências pedagógicas sejam divergentes. Estes dois 

aspectos disputam o grande movimento da renovação pedagógica que se 

desenvolve entre o fim de 1.800 e o início de 1.900 na Europa e na América. 

O trabalho entra de fato no campo da educação por dois caminhos: que ora 

se ignoram, ora se entrelaçam, ora se chocam: o primeiro caminho é o 

desenvolvimento objetivo das capacidades produtivas sociais (em suma, da 

revolução industrial), o segundo é a moderna “descoberta da criança” 

(MANACORDA, 2010 b, p. 367). 

 

Nesta descoberta da modernidade, a classe social possuidora do domínio do 

proletariado, instrumentaliza todas as mais diversas e elevadas formas de transmissão do saber 

especializado e histórico da educação, renovando seus modelos educativos e pedagógicos. Na 

relação educação e formação, o ideal pedagógico que vai predominar no processo educativo é 

que o proletariado aceite a condição da desigualdade social e da exploração, quer dizer, 

naturalizar, evadir, escamotear sua potência como classe e suas capacidades para a 

transformação da humanidade. E essa aceitação vem acompanhada da rejeição à crítica em 

nome da igualdade de direitos. A separação no processo educativo do processo produtivo é 

resultado das transformações das extraordinárias relações econômicas e sociais dos homens e, 

deste modo, as instituições pedagógicas constituem o âmbito de seleção e discriminação 

social, de fomento de falta de interesse e desvalorização social. 

Como parte das instituições pedagógicas encontra-se a universidade, criada na 

antiguidade como o Estado e a Igreja. A Universidade registra sua existência desde o século 

XII, na Idade Média, e coincide com o processo da urbanização que deslocava o eixo da vida 

humana e social do campo para as cidades, dando origem à sociedade burguesa (SAVIANI, 

1999). No século XIX caracterizado ademais pela organização dos Estados nacionais, os 

intercâmbios educativos e a extensão da universidade foram incessantes. Assim, 

encontrarmos, na Europa, a existência da Universidade de Bolonha, Paris, Oxford, etc. e a 

Universidade Nacional de Córdoba, de Buenos Aires
26

, na Argentina.  

                                                           
26

 A Universidade Nacional de Córdoba (UNC) foi criada em 1613 à raiz da criação do Colégio Máximo pela 

Companhia de Jesus. Em 1820 passou a órbita provincial pelo governador de Córdoba, Geral Juan Bautista 

Bustos e, em 1856, se declarou a nacionalização da UNC. Em 1821 foi criada a Universidade Nacional de 
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O campo da educação, da universidade e da ciência se debateu nas grandes batalhas de 

diversos projetos políticos, entre o Estado, o capital e a Igreja. Apesar do desaparecimento das 

antigas escolásticas e da separação do Estado e a Igreja, essa não abandonou sua intervenção 

na formação em geral. A concorrência, dispersão e desagregação educativa põem a 

universidade, a ciência e a educação em uma crise estrutural, reflexo desta sociedade; crise 

que data desde o surgimento deste sistema social, pois essa unidade social e política está 

submetidas à exposição superior, a crítica interna e pública, pela subordinação sistemática ao 

quesito estatal.   

Lapassade (1977) diz que a universidade “é uma instituição de classe justamente na 

medida em que ela tem a função de manter as hierarquias em nossa sociedade; feita para 

reproduzir o sistema de dominação, ela própria é uma instituição dominante” (p. 18). 

Manacorda (2008), estudando Gramsci, afirma que este pensador definirá que a universidade 

“é a escola da classe dirigente propriamente dita e é o mecanismo através do qual ela 

seleciona os elementos individuais das outras classes a ser incorporado o seu pessoal 

governativo, administrativo e dirigente” (GRAMSCI apud MANACORDA, 2008, p. 183). 

Em 1924, Trotsky, em seu debate com o filósofo austríaco Max Adler, referia-se à 

universidade desta forma,  

 

A universidade é a última fase da educação estatalmente organizada dos 

filhos da classe dominante, de igual modo que o regimento é a instituição 

educativa final da geração de jovens operários e camponeses. O quartel 

educa as costumes psicológicos de subordinação e disciplina necessários 

para as funções sociais próprias dos mandos subalternos. A Universidade em 

princípio prepara para funções de administração, direção e poder 

(TROTSKY, 2002, p. 6, tradução nossa)
27

. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Buenos Aires (UBA). 

27
 Trotsky, Leon. “A intelligentsia e o socialismo”. Artigo a propósito do livro de Max Adler “Socialismus und 

Intellektuellen” (Viena, 1910), publicado na Revista Sovremienni Mir em 1910 por Trotsky. Disponível em: 

<http://www.marxists.org/espanol/trotsky/1920s/literatura/indice2.htm>. Escrito: Finalizou-se em 1924. 

Primeira publicação: Em 1937. Versão Digital: Célula II da Esquerda Revolucionária, Espanha. Esta edição: 

Marxists Internet Archive, 2002. Acesso em: 27 jun. 2005 

http://www.marxists.org/espanol/trotsky/1920s/literatura/indice2.htm
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A universidade como instância superior da educação, no âmbito da formação de 

profissionais e cientistas que a sociedade requer e da produção de conhecimento científico e 

tecnológico, foi subordinada às políticas oficiais na complexidade das relações sociais de 

produção cada vez mais desenvolvidas e diversificadas pelo processo de concentração e 

centralização do capital. O divórcio no período contemporâneo de crise orgânica estrutural do 

capitalismo pelas mudanças históricas mostra-se, no ensino universitário, separando-se 

progressivamente da atividade intelectual-científica, além da separação da educação e da 

cultura, da sociedade. Essas mudanças sempre foram conflitivas; rebeliões educativas e 

acadêmicas, quer dizer, a reforma, a contra-reforma, a utopia e a revolução têm seu percurso 

na história presente (MANACORDA, 2010 b). O autor reflete que, 

  

O processo de politização, democratização e laicização na instrução têm 

origem na consciência dos indivíduos e na prática dos Estados. Com as 

revoluções da América e da França, a exigência de uma instrução universal e 

de uma reorganização do saber, que acompanhara o surgimento da ciência e 

da indústria moderna, de problemas dos filósofos e dos déspotas esclarecidos 

tornou-se objeto de discussões políticas das grandes assembléias 

representativas. Os políticos são os novos protagonistas da batalha para a 

instrução, ainda que Locke e Rousseau sejam seus inspiradores. Na América, 

no momento da revolta dos colonos ingleses contra a metrópole e da 

fundação da nova Confederação dos Estados Independentes, entre 1765 e 

1783, os chefes ideais e práticos assumem publicamente as exigências 

reformadoras do Iluminismo e da Enciclopédia. Tanto Franklin quanto 

Jefferson, em nome dos direitos naturais do homem solicitavam uma 

“cruzada contra a ignorância” (MANACORDA, 2010 b, p. 303). 

 

Assim como a indústria moderna e a economia foram acompanhadas pela ciência e 

seus fundamentos teóricos, coincidimos com a idéia de que a teoria das leis do pensamento 

não é uma “verdade eterna” pela afirmação de Engels (1983), no sentido de que,  

 

Em todas as épocas, e, portanto também na nossa, o pensamento é um 

produto histórico, que nos distintos períodos adota formas muito diferentes 

assim como conteúdos muito diversos. Em conseqüência, a ciência do 

pensamento é como qualquer outra, uma ciência histórica, a ciência do 

desenvolvimento histórico, do pensamento humano (ENGELS, 1983, p. 44). 
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As ciências naturais então adquiriram sua independência da teologia e a batalha por 

umas ou outras formulações e proposições continuam até nossos dias, onde o 

desenvolvimento das ciências conquistou gigantescas proporções (ENGELS, 1983). O 

progresso científico se transformou numa verdadeira revolução. Novas idéias, técnicas, 

fórmulas, inovações e descobertas abriram o caminho da diversificação das ciências, das 

disciplinas e das ocupações e o grande desequilíbrio social começou a manifestar-se nos 

efeitos sociais das revoluções científico-tecnológicas. A resposta a essa questão esteve nas 

mãos da economia política clássica, a ciência social burguesa já que “examina ante tudo, só os 

efeitos sociais das ações humanas nos terrenos da produção e o intercâmbio aos quais aponta. 

Mas, este corresponde por inteiro à organização social da qual é expressão teórica” 

(ENGELS, 1983, p. 147). Começa o importante período de desenvolvimento e progresso de 

tendências contraditórias, da metafísica e da dialética.  

 

Nas universidades, as mais diversas variedades de ecletismo concorreram 

entre si e só tinham uma coisa em comum, a saber: que possuíam como 

único ingrediente os restos das antigas filosofias e que todas eram 

igualmente metafísicas. O resultado foi a incoerência e confusão do 

pensamento teórico que agora predominam (ENGELS, 1983, p. 45). 

 

Neste sentido, a concepção materialista e dialética da história, constitui a teoria do 

conhecimento e a concepção científica do mundo; por ter ela,  

 

Uma concepção harmoniosa e completa, coerente do mundo, incompatível 

com qualquer superstição, com qualquer reação, com qualquer opressão 

burguesa. Ela é a legítima sucessora de tudo o que de melhor a humanidade 

criou no século XIX: a filosofia alemã, a economia política inglesa e o 

socialismo francês. São estas as três fontes constitutivas do marxismo 

(LENIN, 2008, p. 66). 

 

A teoria marxista, a partir da volumosa produção científica, especialmente com O 

Capital, de Marx, tem iluminado o proletariado do mundo para realizar as transformações 

radicais da sociedade capitalista pela possibilidade do socialismo, ao colocar que “o motor 

intelectual e moral, o agente físico dessa transformação é o proletário educado pelo próprio 
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capitalismo” (LENIN, 2008, p. 42). Marx e Engels (1973) dizem que “aí onde finaliza a 

especulação, na vida real, começa também a ciência real e positiva, a exposição da ação 

prática, do processo prático de desenvolvimento dos homens” (p. 20).  

O intenso desenvolvimento das relações de produção aprofundou oposições 

contraditórias na ciência, no conhecimento e na universidade. Trata-se da luta pela vida já que 

na múltipla riqueza da evolução e complexidade histórica, a luta pela existência é uma magra 

frase unilateral, como reflete Engels.  

Precisamente, a questão da luta pela vida é um aspecto educativo, cultural e político 

supremo e desmontado pelas históricas relações dominantes ao primar o conhecimento 

imediato como verdade absoluta. A verdade eterna não tem discussão nem é submetida à 

crítica, fundamentalmente, porque a evolução do homem se apresenta como uma esfera 

biológica, natural, sem crise nem contradições, é a- histórica e pragmática
28

. Substitui-se uma 

visão espacial do universo por uma visão temporal, uma educação para a subsistência 

(SAVIANI, 1969 apud GONÇALVES VIDAL, 2011). Mas, se a subsistência resulta básica 

para a sobrevivência humana, os propósitos da educação devem ter o horizonte da 

transformação social da humanidade.  

Pois, como a concepção dominante e unilateral do mundo forma parte da formação dos 

educadores e influem numa visão fragmentada e focalizada diante das contradições da 

sociedade capitalista, dos avanços científicos e do conhecimento, a construção dos modelos e 

a autonomia das áreas de conhecimento são funcionais para manter os limites da crítica de 

pesquisadores e educadores
29

. Sem dúvida, os educadores e pesquisadores se encontram 

intimamente atrelados às condições de produção e reprodução social, pois são os objetivos 
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 Marx e Karl no texto da “Miséria da Filosofia. Resposta à Filosofia da miséria, do Sr. Proudhon”, explica na 

sétima e última observações no cap. 2 “A metafísica da economia política”, afirmando que “os economistas têm 

procedimentos singulares e, para eles, só existem duas espécies de instituições, as artificiais e as naturais. As 

instituições da feudalidade são artificiais, as da burguesia são naturais. Nisso, eles se parecem aos teólogos, que 

também estabelecem dois tipos de religião: a sua é a emanação de Deus, as outras são invenções do homem. 

Dizendo que as relações atuais –as relações da produção burguesa- são naturais, os economistas dão a entender 

que é nessas relações que a riqueza se cria e as forças produtivas se desenvolvem segundo as leis da natureza. 

Portanto, essas relações são elas mesmas, leis naturais independentes da influência do tempo. São leis eternas 

que devem, sempre, reger a sociedade. Assim, houve história, mas já não há mais. Houve história porque 

existiram instituições da feudalidade e porque, nelas, encontram-se relações de produção inteiramente diferentes 

das da sociedade burguesa, que os economistas querem fazer passar por naturais e, logo, eternas” (2009, p. 137). 

29
 A distinção entre pesquisadores e educadores resulta da divisão do trabalho entre pesquisa e ensino. 
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unilaterais superiores da ordem vigente contemporânea e de seus dirigentes na educação. 

Marx insistirá na crítica as Teses de Feuerbach, que, 

 

A teoria materialista de que os homens são produtos das circunstâncias e da 

educação, e de que em conseqüência os homens modificados são produtos de 

circunstâncias distintas e de uma educação distinta; esquece que as 

circunstâncias se façam mudar precisamente pelos homens e que o próprio 

educador necessita ser educado. A coincidência da modificação das 

circunstâncias e da atividade humana só pode conceber-se e entender-se 

racionalmente como prática revolucionária - tese III-. (MARX e ENGELS, 

1973, p. 106, grifos do autor). 

 

O ideal pedagógico-educativo que a sociedade capitalista construiu, a unilateralidade 

do homem e as demandas da sociedade vão se expressar de formas contraditórias na 

configuração da universidade.  

O ensino universitário e a educação pública se enfrentam no início do século XX com 

dois processos internacionais: por uma parte, com o processo de destruição das forças 

produtivas e o reordenamento mundial da burguesia com a primeira Guerra Mundial de 1914 

e, por outro, a revolução proletária de outubro de 1917, na Rússia, fraturando a universalidade 

burguesa do mundo moderno. Manacorda (2010 b) refere-se a como “este fato marca uma 

virada histórica; dessa data em diante, o mundo não tem mais somente um demiurgo burguês, 

mas há mais demiurgos, cada um dos quais propõe seu projeto político e pedagógico” (p. 

377)
30

.  

 

1.2. A influência da Reforma Universitária de 1918 e a transformação da 

Universidade Argentina  

 

 

                                                           
30

 Deste projeto revolucionário e transformador emergem análises e novas teses pedagógicas com Lênin, mais 

precisamente com Nadeshda Krupskaja - companheira de Lênin-, pela preocupação política da formação da 

juventude, re-dirigiu os seus materiais para a revisão do programa do partido em abril de 1917, onde se 

estabeleceu a linha de princípio entre instrução profissional e politécnica. 
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Neste início do século XX, a integração capitalista da Argentina e diversas reformas 

sociais vão ter alcance integral na educação e nas Universidades Nacionais, especialmente, a 

Universidade Nacional de Córdoba - UNC e a Universidade de Buenos Aires - UBA. A 

educação universitária, especificamente, a UNC estava centrada nos valores da escolástica e 

da jurisprudência; fizeram-se várias reformas dos currículos de estudos e criação de 

faculdades de diversas ciências. Após a nacionalização, em 1854, da UNC e o Colégio 

Monserrat
31

 e o aumento da população, na universidade gerava-se o movimento pela 

reivindicação da democratização num momento de choque dos católicos e liberais, que 

expressava a separação entre o campo universitário e o predomínio eclesiástico 

(BUCHBINDER, 2010). Posteriormente, em 1881, Nicolas Avellaneda (senador nacional e 

ex-presidente) assume o Reitorado da UBA e apresenta o projeto legislativo transformado em 

Lei Nº 1597, conhecida em Julho de 1885 como, “Lei Avellaneda”. Esta legislação vai 

reordenar o funcionamento das mencionadas Universidades (GUERRERO, 1995).  

A expansão econômica e comercial da Argentina e, a conexão de Buenos Aires com as 

províncias e territórios do interior do país se concretizava através da construção de vias 

ferroviárias, pontes e caminhos, em correspondência com a necessária urbanização e 

industrialização que a sociedade capitalista precisava. Era evidente que a constituição das 

classes sociais e o superior estado do processo produtivo desde a Comuna de Paris haviam 

estabelecido o novo ponto de partida do regime social. A organização escolástica, colonial, e 

os conteúdos medievais da universidade, contradiziam a existência mesma da universidade e 

suas relações sociais com a sociedade, num momento histórico de crise, rupturas, avanços 

científicos e intelectuais, de agitação política e social.  

A criação científica intelectual impregnada do positivismo e a função da Universidade 

de recrutamento do pessoal político colidiam com os debates e as influências européias 

relativas à ciência, com a modernização do pensamento científico, com a conquista da 

educação  pública  e  gratuita  na  Argentina
32

,  e  a  vinculação  com  as  necessidades  sociais 

                                                           
31

 Em 1687 foi criado o Colégio Montserrat. Constituiu o âmbito de formação de vários homens da política 

argentina: Juan José Castelli, Juan José Paso, Nicolas Avellaneda e José Figueroa Alcorta. 

32
 Essa condição da educação é a partir da Lei Nº 1420, sancionada o dia 26 de Junho de 1884. O caráter de 

gratuidade, obrigatoriedade e laicismo vão nortear politicamente a nacionalização da formação da família da 

classe trabalhadora na procura da civilização nacional. Assim mesmo, durante um século esses princípios da 

educação dirigiram seu desenvolvimento reforçado pelas conquistas do ensino secundário e ampliação do ensino 

universitário. “O financiamento público da educação foi uma conquista, que, no devir da luta de classes tem 

atravessado avanços e retrocessos até atualidade” (OLIVA, 2007, p. 33).  
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derivadas da mundialização das relações políticas e econômicas e dos acontecimentos 

revolucionários. Buchbinder (2010) mostra a ascensão social da população, pela redução do 

analfabetismo, 77% em 1869 a 35% em 1914 e a duplicação da matrícula dos estudantes 

universitários. Os filhos da oligarquia católica eram os que chegavam ao âmbito da 

universidade.  

A ebulição social universitária se processava desde as primeiras décadas do século XX 

e se manifestava na UNC e UBA com diversas reivindicações
33

 sem respostas. Em razão 

disso, em 1904 foi criado o Centro de Estudantes de Medicina e Engenharia, a partir da greve 

que paralisa a UBA. Em 1905, cria-se a organização estudantil de Direito e em 1908 a 

Federação Universitária de Buenos Aires (FUBA).  

Os debates estudantis das experiências do “sujeito que aprende” no governo e no 

funcionamento universitário nos países europeus, a incorporação da pesquisa científica e 

criação de institutos científicos, a desconfiança do passado e o desenvolvimento dos 

concursos de professores no seio de lutas políticas, expressavam o quadro de renovações e 

reformas de que precisava a Universidade. Em 1906, a UBA consegue incorporar os 

professores ao governo universitário. A UNC representava a imagem de uma sociedade 

decadente, medieval e atrasada em relação às discussões filosófico-teóricas e à politização de 

outras universidades. Então, a reforma e a democratização eram uma necessidade histórica. 

Em 1917, a agitação revolucionária internacional inquietava social e politicamente o 

movimento estudantil. Este reivindicava uma perspectiva histórica e democrática da 

universidade, onde as bandeiras de lutas estudantis se vinculavam à força que adquiriam os 

sindicatos, aumento dos militantes do Partido Socialista no momento da assunção de Hipólito 

Irigoyen à Presidência da Argentina pelo partido União Cívica Radical (UCR).  

As respostas esperadas pelos estudantes às suas reivindicações eram sociais e políticas 

e não pedagógicas ou acadêmicas; mas essas respostas nunca chegaram por parte do governo 

universitário da UNC. Em março de 1918, o Conselho Superior da UNC fecha essa 

Universidade por tempo indefinido e cria-se o Comitê Pró-Reforma, declarando greve geral 

na  Universidade  de  Córdoba.  Os  acontecimentos  de  fechamento  da  Universidade,  a 

                                                           
33

 Abertura do “internado” do Hospital Nacional de Clínicas – fechado pelas autoridades universitárias-, 

mudança do regime de assistência às aulas, as críticas ao regime disciplinar, a organização docente, os currículos 

e a fechada elite clerical. 
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declaração de greves indefinidas, as reivindicações de democracia universitária, das formas do 

governo universitário foram sucessivas no ano de 1918. Nestes meses, o Reitor Jose Nicolas 

Matienzo tomou várias medidas reformistas, dentre elas, declarar vagos os cargos das 

autoridades (decanos, reitor e acadêmicos com tempo superior a dois anos) e convocou 

eleições. Os candidatos com apoio estudantil ganham as eleições. Só faltava o cargo de reitor. 

Até esse momento os estudantes não tinham participação política no governo da 

Universidade.  

Nos 15 de Junho de 1918, no momento da sessão da Assembléia Universitária, o 

candidato da recente organização estudantil de Córdoba, da Federação Universitária de 

Córdoba (FUC), – o jovem professor Enrique Martínez Paz -, perde diante de Antonio Nores, 

candidato oficial da „Corda Frates‟
34

. Os estudantes ocupam essa Assembléia Geral, declaram 

sua própria “revolução universitária” e decretam greve geral.  

 

O „Manifesto Liminar‟ diz: A Federação Universitária de Córdoba requer 

um governo estritamente democrático e sustenta que o “demos 

universitário”
35

 é o direito a ter seu próprio governo e este radica 

principalmente nos estudantes. Surge desta forma a posição do co-governo 

tripartite e igualitário (docentes - graduados e estudantes). Porém, este 

princípio, não teve nunca vigência já que todos os governos fizeram da 

limitação e até da eliminação da participação estudantil uma questão de 

Estado (SOLANO, 1998, p. 162, tradução nossa). 

 

A renovação educacional de uma geração de jovens pelas transformações 

democráticas se centrava na grande politização, com os limites que suas lutas tiveram. Mas 

um aspecto ressaltado é a participação das massas estudantis nas decisões políticas da vida 

universitária. E a Universidade argentina se libertou dos muros administrativos, dos 

conteúdos escolásticos e obscurantistas, dos feudos de professores. O „Manifesto Liminar‟ 

declarava que o conceito de autoridade do docente deve apoiar-se “na sugestão de amar para: 

ensinar”. 

 

                                                           
34

 A „Corda Frates‟: Agrupação integrada por doze católicos unidos por laços de amizade e parentesco.  

35
 “Demos universitário” significa a organização dos segmentos da Universidade sob a forma de co-governo no 

compromisso da universidade com a pesquisa e extensão dirigidas a os trabalhadores.  
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Essa reforma universitária se constituiu em uma „tendência revolucionária‟ norteando 

os movimentos de mudanças universitárias na América Latina, já que o programa político de 

reivindicações instaura um novo funcionamento universitário: docência livre, concursos dos 

professores, ingresso irrestrito, liberdade de pensamento e de cátedra, cátedras livres e 

paralelas, autonomia das universidades e co-governo universitário. Os princípios da Reforma 

Universitária vão guiar a existência e a história contraditória da universidade argentina até a 

contemporaneidade. Mas estes princípios foram substituídos por outras normas de 

funcionamento nas universidades nacionais, em várias oportunidades, tanto pelas ditaduras 

militares quanto pelos governos democráticos. Rieznik (2000) expressa que 

 

A imprecisão das formulações da Reforma de 1918 permitiu que em seu seio 

proliferassem as mais diversas tendências políticas. Em todo caso tem que 

distinguir-se o fervor revolucionário de seus fundadores e até os limites 

objetivos da época, do apodrecer de muitos, quem desde então se declararam 

seus seguidores. Hoje os agentes do Fundo Monetário Internacional (FMI) e 

da entrega dizem-se herdeiros da Reforma e em seu nome expressam uma 

política de liquidação da escola pública, de desmantelamento do ensino 

superior e de fome da docência nacional (p. 147, tradução nossa).  

 

A universidade argentina já reformada, (Córdoba, UBA, Universidade da Plata, 

Tucumã, Litoral) viu-se imersa, posteriormente, no contexto latino-americano do ingresso 

massivo da juventude neste âmbito e nos enfrentamentos sociopolíticos por suas demandas 

sociais e de politização da classe trabalhadora. O direito de participação política estudantil na 

vida universitária, os concursos de professores, a assistência livre às aulas foram resistidas por 

distintas autoridades, conselhos acadêmicos universitários e pelos próprios representantes do 

poder de Estado Nacional e da Igreja Católica. 

Na década de 1960, se destacam as renovações teóricas, ideológicas e de práticas 

educacionais. A triunfante revolução social de Cuba, a criação de „campus‟ universitários, os 

movimentos dos direitos da população negra, o assassinato de Martin Luther King, as 

vinculações financeiras da Central Inteligência Agency (CIA) aos programas internacionais 

de investigação (referidas a guerras químicas e bacteriológicas, os projetos de defesa nuclear e 

à estratégia contra-revolucionária) e a guerra norte-americana realizada no Vietnam 

despertaram na juventude a consciência política e social. 
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O desenfreado e convulsivo desenvolvimento econômico, tecnológico e financeiro 

provocaram fortes impactos em quase todos os países do mundo (Estados Unidos, Alemanha, 

Itália, Grã Bretanha, França, Japão, América Latina) onde a juventude universitária havia se 

duplicado e ampliado as ações de protesto sociopolítico pela caracterização da penetração 

imperialista e da vinculação dos acadêmicos com o nazismo, fascismo e a reação contra-

revolucionária.  

Particularmente entre os anos 1968 e 1969, os signos de descontentamento social 

estudantil e juvenil tem seu epicentro no Maio da França. A criação da Universidade de 

Nanterre, no subúrbio de Paris, para descomprimir a superpopulação estudantil da 

Universidade da Sorbonne teve rápida manifestação de protesto pelas condições de 

isolamento universitário e social e das regras de proibição de encontro entre estudantes 

mulheres e homens nos lares estudantis.  

A matrícula cresceu rapidamente em consonância com a deterioração das condições 

sociais e materiais num contexto do assassinato de Che Guevara, as manifestações contra a 

guerra de Vietnam, a detenção de Xavier Langlade, dirigente da Federação Universitária de 

Nanterre (UNEF) e a reforma educativa do chamado “Plano Fouchet”
36

. A greve geral se 

produz no momento do fechamento da Universidade da Sorbonne, a detenção de Daniel Cohn 

Bendit - dirigente da UNEF - e a confluência entre o movimento operário e o movimento 

estudantil
37

. Este movimento de luta marcou influências no continente latino-americano, além 

de nas lutas estudantis e operárias, nos debates teóricos e políticos dos universitários da 

época.  

Na América Latina, especialmente, na Venezuela, Colômbia, Peru, Uruguai e México, 

as manifestações de resistência dos estudantes universitários contra uma universidade 

encaminhada à defesa do „status quo‟ se  realizaram em um contexto  de  tendências  mundiais 

                                                           
36

 A reforma educativa conhecida como “Plano Fouchet” da França centrava-se nas reformas curriculares, 

carreiras curtas, introdução de novas disciplinas obrigatórias, do exame de ingresso universitário e que os 

repetentes ficassem fora da Universidade. 

37
 Resgatamos documentos publicados em organizações de esquerda para ampliação do tema: “O maio francês 

de 1968” Disponível em: http://www.militante.org/el-mayo-frances-de-1968; “22 de Março, aí começou o Maio 

francês” Disponível em: http://prensa.po.org.ar/blog/2008/03/27/22-de-marzo-asi-arranco-el-mayo-frances/; 

Artigo “O maio francês como acontecimento na história do movimento estudantil internacional” de Fernando 

Scolnik e Letícia Valeiras, publicado nas II Jornadas de Estudo e Reflexão sobre o Movimento Estudantil 

Argentina e Latino -americano, disponível em: http://www.mov-estudiantil.com.ar/terceras/200827.pdf (tradução 

nossa de títulos dos artigos). 

http://www.militante.org/el-mayo-frances-de-1968
http://prensa.po.org.ar/blog/2008/03/27/22-de-marzo-asi-arranco-el-mayo-frances/
http://www.mov-estudiantil.com.ar/terceras/200827.pdf
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de intervenção estatal na universidade. Esta intervenção do Estado na universidade argentina 

encontra seu imediato antecedente na política de peronizar a educação na manifestação da 

proibição da vida política na universidade, como afirma Repetti,  

 

“toda atividade política [opositora] na universidade constituía motivo de 

expulsão. Neste sentido, Perón expressou em 1947: “tentamos eliminar 

totalmente a política das universidades; professores e alunos devem-se 

sujeitar exclusivamente à tarefa de apreender, ensinar e pesquisar”. Em 1954 

o mesmo governo de Perón (já durante a segunda presidência) cria a lei 

14.297, ela é similar à anterior, mas tenta se adequar a Reforma 

Constitucional de 1949, tenta uma “homogeneização cultural do país” (2013, 

pag.137). 

 

 

Na Argentina, na década de 1950, a Universidade Operária Nacional foi criada para 

“formar engenheiros de fábrica” com uma orientação vinculada estreitamente com a tarefa 

fabril, segundo expressa Buchbinder (2010), com rápido crescimento de sedes no nível 

nacional. Antecipava-se também a criação de várias instituições tecnológicas e educativas 

dando uma orientação mais científica que profissional a partir do impulso à investigação. 

 

Se executarem algumas idéias para criar um organismo técnico científico, 

consolidando-se em 1958, o Conselho Nacional de Investigações Científicas 

e Técnicas (CONICET) - em coincidência com o processo da „segunda 

reforma universitária‟ e a consolidação dos organismos de planificação 

argentinos. Paralelamente se criaram o Instituto Nacional de Tecnologia 

Agropecuária (INTA); o Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI), 

o Conselho Nacional de Educação Técnica (CONET) e a Universidade 

Tecnológica Nacional (UTN). Estes organismos puderam acompanhar as 

idéias de desenvolvimento econômico, industrial e técnico com as 

perspectivas educativas. (DEL BRUTO, 2009, p. 43, tradução nossa). 

 

O governo de Arturo Frondizi, em 1958, tinha a pretensão de modificar a Lei 

Universitária “Avellaneda” de 1885, que estabelecia o poder exclusivo da universidade de 

outorgar diplomas universitários, libertando esse monopólio. Situação esta que provocou 

massivas mobilizações e debates contra a “educação livre”, defendida pela Igreja e sua 

educação  confessional.  “Acontece  que  a  possibilidade  de  que  as  universidades   privadas 

 



58 

fossem autorizadas a outorgar diplomas habilitantes era a condição mesma da sua existência e 

da capacidade de concorrer com o ensino estatal” (RIEZNIK, 2000, p. 159).  

Além da massificação estudantil universitária, a extensão da formação de docentes que 

o sistema requeria, havia se diversificado, e a „escola normal‟
38

 de formação de docentes para 

ensino primário e médio apresentava dificuldades. Em 1970, então, se criam os Institutos 

Superiores de Formação Docente onde a população estudantil era majoritariamente feminina e 

graduada em Ciências Humanas em relação às Ciências Exatas e Naturais, propondo a 

reconversão da formação de nível médio para o nível superior, segundo o Informe do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento, Educação, Recursos Humanos e Desenvolvimento 

Econômico (CONADE)
39

. Tedesco (1980) admite a “feminização da matrícula universitária 

como um dos dados mais característicos deste período. Em 1975, países como Argentina, 

Brasil, Costa Rica, Chile, Panamá, Uruguai e Venezuela a mulher representava entre 45% e 

50% do total da matrícula do ensino superior” (p.108).  

Nesse clima de efervescência crítica universitária e educacional, estabeleceu-se o 

debate em relação à condição social do docente: vocacional ou trabalhador. A proletarização 

docente, como expressão do capitalismo, e sua condição como parte da classe trabalhadora, 

implicava e colocava o docente como sujeito das transformações sociais. Esta concepção 

participou como fundamento da sindicalização nacional dos trabalhadores da educação. 

Criava-se em Horta Grande (Província de Córdoba) a Confederação de Trabalhadores da 

Educação da República Argentina (CTERA), em setembro de 1973, nucleando mais de 140 

organizações sindicais de docentes de todos os níveis educativos.  

Neste processo histórico e social, a profissão de Trabalho Social se institucionaliza 

como carreira universitária e como profissão necessária social e politicamente, para os 

objetivos do Estado. Vários autores profissionais (ALAYON, 2007; OLIVA, 2007, PARRA, 

1999), a partir da década de 1920, concordavam que à criação dos primeiros centros de 

formação  profissional  na  Argentina  se  deu  no  âmbito  da  universidade  pública  estatal   e 

                                                           
38

 A “escola normal” se denominou a estruturação do magistério. O surgimento da escola normal data do século 

XIX, com a criação das escolas normais de Paraná (1871), de Concepção do Uruguai (1873), de Tucumã (1874), 

etc.  

39
 Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina (IESALC) de la UNESCO: Informe 

intitulado “La formación docente en la Republica Argentina”, elaborado por el Dr. Oscar Cámpoli para IESALC, 

publicado en el año 2004, Buenos Aires. Disponível: 

http://www.oei.es/docentes/info_pais/informe_formacion_docente_argentina_iesalc.pdf  
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gratuita: “os cursos de Visitadoras de Higiene da Faculdade de Ciências Médicas criados em 

1924” (ALAYON, 2007, p.130). Estes cursos de Visitadoras de Higiene constituíram a 

primeira formação profissional. As lutas da classe trabalhadora deste período geraram a 

resposta do Estado do financiamento público (OLIVA, 2007) para as necessidades sociais da 

classe trabalhadora e a variada criação de organismos estatais onde os Trabalhadores Sociais 

tiveram seu desenvolvimento profissional na execução da política social.  

Posteriormente, na década de 1940, a política social encontrou sua concentração na 

Fundação “Eva Perón” marcando uma linha distintiva na política social do Estado e o papel 

desenvolvido pelo exercício profissional. Após a derrocada de Juan Domingo Perón, em 

1955, momento de fechamento desta Fundação, a orientação teórica e política da profissão foi 

encomendada em 1957, pelo governo de Arturo Frondizi à Administração de Assistência 

Técnica das Nações Unidas; porque “o desenvolvimento necessitava técnicos capacitados 

para agir a perspectiva da planificação e desenvolvimento de comunidades” (PARRA, 1999, 

p. 223). O assessoramento técnico do ensino de Serviço Social foi assumido por Valentina 

Maidagán de Ugarte, que estudou, recopilou e reorganizou os programas de ensino de Serviço 

Social existentes na Argentina. Maidagán de Ugarte realizou um „Projeto de Recomendações‟ 

em relação aos objetivos modernos, qualificação e hierarquização profissional que devia ter o 

ensino das Escolas de Serviço Social da Argentina. A expressão desta renovação técnica 

profissional é o Instituto de Serviço Social, criado em 1959
40

. 

A novidade do desenvolvimentismo através da renovação técnica e científica com 

modernização econômica significou a negociação do petróleo com empresas estrangeiras e o 

pedido de ajuda de Frondizi ao FMI
41

. Por outro lado, esquecendo os princípios da Reforma 

Universitária de 1918, e sob o impulso da educação "livre", o governo argentino autoriza o 

funcionamento de universidades privadas, especificamente católicas; o que vai gerar 

mobilizações  pelo  laicismo  da  educação.  Neste  período,  a  universidade  constituiu    uma 

 

                                                           
40

 Este Instituto teve uma existência de 10 anos; fechado pelo Secretario de Estado de Promoção e Assistência da 

Comunidade Dr. Raúl Puigbó. Representou “um instrumento que logrou desvendar a inviabilidade das velhas 

concepções assistencialistas” (ALAYON, 2007, p. 172). Para ampliação e desenvolvimento do tema em 

“História do Trabalho Social em Argentina” (ALAYON, 2007). 

41
 Romero, Luis Alberto (2009) expressa “em dezembro de 1958 criou-se o „Plano de Estabilização‟ gerando 

recessão econômica e nominou no Ministério de Economia a Engenheiro Álvaro Alsogaray, voz da corrente 

liberal e impulsor da desvalorização monetária e do congelamento de salários” (p. 142).  
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tendência de “renovação cultural” (ROMERO, 2009) com novas orientações na formação, 

desde a administração de empresas até a sociologia e a psicologia nas ciências sociais. 

Os impactos das medidas e políticas universitárias e educativas na Argentina impõem 

historicamente ao movimento estudantil processos de resistências, lutas e organização junto à 

classe trabalhadora neste período. Os estudantes universitários, com avanços e retrocessos, 

tiveram destacada participação no „Cordobazo‟ de 1969 e nas diversas rebeliões populares 

acontecidas nesta década de 1960 (Correntinazo, Rosariazo, Tucumanazo, Cipoletazo, 

Rocazo
42

, etc.), nos momentos da ditadura de Juan Carlos Onganía que motivaram 

posteriormente sua derrubada.  

 

1.3. Ditadura e as orientações teórico-políticas na formação com as leis 

educativas 

 

Na conjuntura política da estratégia norte-americana de combate ao comunismo e à 

subversão política na América Latina, produziam-se golpes militares de Estado (Brasil, 

Argentina, Chile, Bolívia, Uruguai), em resposta à propagação das idéias revolucionárias de 

Cuba. Segundo Leher (1999)
43

 existiu o “reconhecimento de que a educação poderia ser um 

instrumento importante na segurança, dada pelo menos do período da Guerra Fria, em 

especial na formulação da doutrina da contra-insurgência”. As forças armadas na Argentina 

estavam divididas entre “colorados” – integrados por radicais integristas
44

-, e “azuis” – 

formados por católicos militares, como Juan Carlos Onganía e liberais laicos como Agustín 

Lanusse.  

Em 27 de Junho de 1966, Onganía – Chefe do II Corpo do Exército- dava o golpe de 

Estado, derrubando o Governo de Arturo Illia. Um mês mais tarde, em julho, com a Lei Nº 
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 Essas rebeliões fazem referências a revoltas populares em diversas cidades e províncias de Argentina 

(Correntes, Rosário, Tucumã, Cipoletti e Geral Roca – Rio Negro-) e que falaremos no próximo capitulo II.  

43
 LEHER, Roberto, Artigo “Um Novo Senhor da educação?. A política educacional do Banco Mundial para à 

periferia do capitalismo”. Revista Outubro N. 3, 1999. Disponível em: 

<http://www.revistaoutubro.com.br/edicoes/03/out3_03.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2013. 

44
 Integrismo: imobilidade, conservadorismo, defesa da tradição, ostracismo. 

http://www.revistaoutubro.com.br/edicoes/03/out3_03.pdf
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16.912 Onganía intervêm nas Universidades Nacionais, dissolvendo os Conselhos Superiores, 

o co-governo universitário e obrigando as autoridades a se transformarem em interventores
45

.  

Enquanto várias sedes das faculdades da UBA são ocupadas por docentes e estudantes, 

na UNC, o assassinato de Santiago Pampillón
46

 pela polícia, em setembro de 1966, 

aprofundou a luta dos estudantes. O governo fez a desocupação dos edifícios com Guardiã da 

Infantaria, com numerosos detidos. Este acontecimento é conhecido como a “Noche de los 

Bastones Largos”. O quadro de violência do Estado na Universidade gerou renúncias 

massivas; mais de 300 pesquisadores se exilavam, livros queimados, ataques policiais aos 

estudantes e jovens de cabelo longo, etc. 

Desde 1955, a política de “dês – peronizar” os âmbitos da universidade argentina, a 

partir da teoria da „modernização‟, encontrou numerosas iniciativas acadêmicas e debates 

políticos para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, da cultura e a extensão universitária. 

Guerrero (2009) assinala que essa liberdade e esplendor do nível científico e do mundo 

acadêmico foram favorecidos pela „Revolução Libertadora‟. A Universidade teve um peso no 

papel político favorável ao golpe de Estado que derrubou a Juan Domingo Perón em 1955. 

Neste sentido, a ditadura de Onganía quebra esse espírito de „modernização‟ que os sujeitos e 

os âmbitos acadêmicos haviam adquirido. Gianna (2011) explica:  

 

Começa uma série de medidas que contribuem para aprofundar os 

enfrentamentos entre estudantes e operários com a polícia. Essas medidas 

foram a Lei 16.896 de autorização de detenções e invasão dos endereços sem 

ordem judicial; do Ministério do Interior a Resolução Nº 175 de dissolução 

das agrupações estudantis... Diante do aumento da violência e da repressão, 

por parte da ditadura militar, inauguram-se novas táticas e estratégias de luta 

pelo movimento estudantil; „reuniões relâmpagos‟, ocupação de faculdades, 

não comparecimento a aulas, mobilizações, criação de espaços paralelos 

como aulas, comedores e greves de fome. (2011, p.73).  
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 Buchbinder (2010) indica que as universidades que aceitaram acompanhar esse decreto foram as 

Universidades de Cujo, Nordeste e do Sul. A diferença das Universidades de Tucumã, Litoral, La Plata, Córdoba 

e Buenos Aires que rejeitam esta disposição (p. 189). 

46
 Santiago Pampillón, operário e militante estudantil, criou a agrupação estudantil “Franja Morada” do partido 

União Cívica Radical (UCR) na Universidade Nacional de Córdoba. Gianna refere-se: “a polícia atacou os 

estudantes num protesto, momento onde foi baleado Santiago Pampillón. Diante desta notícia, o Bairro 

„Clínicas‟, da cidade de Córdoba capital, é ocupado pelos estudantes. Um dia antes deste acontecimento, a 

Universidade e o restaurante estudantil foram fechados pelo Governo, os estudantes organizaram cozinhas 

populares e a Confederação Geral de Trabalhadores de Córdoba declarou uma greve para acompanhar o enterro 

do estudante” (2011, p. 73). 
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As condições políticas e institucionais colocam os professores e as Federações de 

Estudantes no processo organizativo de resistências contra a intervenção militar e contribui 

para aproximar-se com as idéias de esquerda
47

. A „modernização‟, a eficiência econômica e o 

requerimento social da ordem enfrentavam a tendência de outro comunismo possível, 

nacional e anti - autoritário, no momento de desenvolvimento da Igreja latino-americana
48

 e 

“adequação da „teologia da libertação‟ à afirmação da violência de „abaixo‟ é conseqüência da 

violência de „acima‟” (ROMERO, 2009, p.179). 

A década de 1960 se caracteriza pela dinâmica e contradições das ações populares, das 

idéias da modernização e de libertação e a criação de organizações armadas. A confluência 

deste processo se expressa na aglutinação dos jovens na militância nos bairros pobres, a 

politização da ação católica, a integração do peronismo nas ações armadas e do marxismo 

com o nacionalismo católico e o peronismo. A possibilidade da ação de massas foi substituída 

à categoria de classe pela noção de “povo”. Mas, a “modernização” universitária que 
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 As idéias e os debates de esquerda da época estavam intrinsecamente vinculados ao peronismo e a proscrição 

do peronismo num cenário das idéias e ações da revolução de Cuba, a criação das organizações guerrilheiras, as 

reorganizações e cisões da IV Internacional e as diferenciações de correntes nacionalistas e trotskistas na 

Argentina. Guerrero (2009) analisa que “a começos dos anos 1960, todos até Raul Matera (médico 

neurocirurgião, professor da UBA e peronista) falavam do „giro à esquerda‟. Outros como John William Cooke 

(advogado, professor da UBA, representante de Perón, exilado e apoderado do Partido Justicialista no momento 

da proscrição) negavam esse giro e falavam de evolução, consideravam que o peronismo era, por definição, um 

movimento de esquerda convocado a dirigir uma revolução social com direção operária e impulsionava a Perón a 

deixar Madrid e trasladar-se a Havana (...). Por outra parte, Perón acordava com o giro à esquerda e envia 

delegadas à Conferência da Paz e Desmontagem que se realizava em Moscú em julho de 1962" (GUERRERO, 

2009, p.133). “Ramus, Abal Medina e Firmenich preparam a guerrilha e passam a clandestinidade, formando o 

Comando Camilo Torres como antecedente de Montoneros. Constituídos já como Montoneros receberam 

treinamento em Cuba” (GUERRERO, 2009, p. 159). Coggiola (1986) explica que no V Congresso do Partido 

Revolucionário dos Trabalhadores (PRT) em 1970 se cria o Exército Revolucionário do Povo (ERP) já que 

existiam cinco organizações armadas: Forças Armadas Peronistas (FAP); Forças Armadas Revolucionárias 

(FAR), Montoneros, Forças Armadas de Libertação (FAL), Movimento Revolucionário Argentino (MRA). 

“Nem mais nem menos que a teoria do foquismo: a revolução não depende de fatores sociais ou políticos, senão 

da vontade de um „punhado‟ ou „grupo‟ (COGGIOLA, 1986, p. 42). Neste sentido Guerrero (2009) examina que 

“um grupo armado, bem preparado tecnicamente, podia resolver os problemas de direção política de uma 

sociedade toda; daí que as correntes marxistas denominaram „foquismo ou militarismo‟” (2009, p. 195). Os dois 

autores analisam por uma parte o processo do peronismo armado, a resistência e extermínio das organizações 

guerrilheiras (Guerrero, 2009) e por outra, o processo da organização, cisão e debates do trotskismo na Argentina 

(Coggiola, 1986). Tradução nossa. 

48
 Romero expressa “a singular leitura da Igreja latino-americana em relação às mudanças institucionais postas 

pelo Papa João XXIII e após o Concílio do Vaticano II. Em 1967, os bispos do Terceiro Mundo, liderados por 

Helder Câmara declararam sua preocupação prioritária pelos pobres, assim como da necessidade do 

compromisso ativo na reforma social assumindo todas as conseqüências. Estas idéias foram legitimadas 

parcialmente em 1968 em Medellín (Colômbia) na oportunidade da Conferência Episcopal de América Latina” 

(Romero, 2009, p.179). Tradução nossa. 
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procurava o “Onganiato”
49

 fracassava no contexto de mobilizações populares e da unidade 

estudantil-operária no “Cordobazo”, fechando o final desta ditadura.  

A massificação estudantil, as lutas em comum com a classe operária e a politização no 

contexto de preparação do regresso de Juan Domingo Perón do exílio - Espanha-, o governo 

de Hector Jorge Cámpora, em 1973, decidiu também intervir nas universidades, já que várias 

foram ocupadas pela “Juventude Peronista”. No final do ano 1973, em todos os centros de 

estudantes das universidades, ganha as eleições a “Juventude Universitária Peronista” e, em 

1974, é aprovada uma nova Lei Universitária que continha as idéias do peronismo onde se 

especifica que a Universidade devia „contribuir com o processo de libertação nacional‟ e 

ainda:  

 

Em relação com a orientação que deviam manter o ensino e a investigação se 

destacava que „será nacional contribuindo a estabelecer a independência 

tecnológica e econômica‟. A universidade devia também contribuir à 

elaboração de uma cultura „em particular, de caráter autóctone, nacional e 

popular‟. Ao mesmo tempo, a disposição estabelecia a incompatibilidade da 

docência universitária com desempenho de funções hierárquicas ao serviço 

de empresas multinacionais ou estrangeiras (BUCHBINDER, 2010, p. 203, 

tradução nossa).  

 

Previamente ao novo golpe cívico-militar de 1976 se organiza desde o aparelho do 

Estado, do Ministério de Bem-Estar Social com seu Ministro José Lopez Rega, a 

implementação da Aliança Anticomunista Argentina - conhecida com a denominação do 

„Triplo A‟- que antecipou a política de seqüestros e assassinatos de dirigentes populares, 

sindicais, estudantis, etc. Este projeto do “Triplo A” se sustenta na ruptura de Juan Domingo 

Perón com a mobilização popular; no momento que esse movimento popular possibilitou a 

chegada de Perón à Argentina.  

As idéias de esquerda tinham penetrado no proletariado argentino, nos estudantes e 

nas organizações populares na incessante luta de classes. Juan Domingo Perón falece em 1974 

e o poder de Estado passa às mãos de sua esposa Isabel Martinez de Perón; mas, a burguesia 

argentina estava decidida a não apoiar este Governo e as rebeliões populares. Segundo 
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 Denominação popular e política dada ao período ditatorial de Juan Carlos Onganía. 
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Guerrero, “preparava-se a inevitabilidade burguesa do governo dos „esbirros‟
50

, do „Triplo A‟, 

dos grupos de tarefas, ou seja, o ano 1976 estava em caminho e a tragédia aproximava-se” 

(2009, p. 298).  

As cifras de assassinatos, seqüestros e torturas cresciam e o Departamento de Estado 

norte-americano, no marco da Doutrina de Segurança Nacional, discutia e elaborava o golpe 

militar com apoio das classes dominantes, da Igreja e dos organismos empresariais. As 

organizações armadas haviam passado à clandestinidade. Guerrero (2009) afirma que: 

 

É lei da política: a revolução gera contra-revolução e um golpe de Estado é 

uma fase da reação contra-revolucionária. O tema era cotidiano, se falava na 

rua e no café. Com certeza, todas as variantes de preparação do golpe militar 

apontavam contra a classe operária e organizar a contra-revolução por outros 

métodos (p. 388. Tradução nossa).  

 

O governo genocida de Jorge Rafael Videla, de 1976, desenvolve massivamente a 

estratégia de aniquilamento da classe trabalhadora combativa e lutadora; instala o processo de 

endividamento da Argentina e a destruição da educação, da universidade e da ciência. Nas 

palavras de Guerrero (2009, p. 426) “todo o mundo veja-se obrigado, quem mais, quem 

menos, situar-se no espaço das „instituições‟”.  

A nomeação de José Alfredo Martínez de Hoz (1976 a 1981)
51

 para o Ministério de 

Economia permitiu a concentração da riqueza nacional nas corporações estrangeiras e como 

norte a ordem e o Plano de Re-organização Nacional, criando uma situação irreversível para a 

consolidação do processo da ditadura. Na economia nacional, o representante do Ministério 

de Economia obteve apoio dos organismos internacionais, dos bancos estrangeiros e o poder 

dos grupos empresariais. As empresas pediam créditos aos organismos internacionais e o 

garantidor  dessa  dívida  era  o Estado nacional, formando-se o que se denominou a “bicicleta 
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 “Esbirro” (sicário); significa pessoa paga para ameaçar à outra ou realizar ações violentas que são ordenadas. 

51
 José Alfredo Martinez de Hoz era dono de terras, membro do diretório da Pan American Airways e da 

International Telegraph & Telephone (ITT), conselheiro do Chase Manhattan Bank e executivo de ACINDAR 

(subsidiária da U.S.Steel, Bracht, grupo Soldatti, Braun Broveris e Banca Roberts), segundo Guerrero (2009, p.  

576). 
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financeira”
52

. A estratégia de poder baseada em prêmios à eficiência instala a idéia do 

mercado como único caminho possível
53

. Este processo se fortalece com as medidas de lei de 

supressão dos sindicatos, das greves, dos direitos dos trabalhadores, eliminação dos benefícios 

sindicais, redução de salários e liberdade das empresas para demitir pessoal. Instala a pena de 

morte e declara ilegal a quatro organizações de esquerda
54

, intervenção militar das fábricas e 

amplos benefícios para os empresários.  

No âmbito educativo, os diversos Ministros de Educação e Cultura
55

 mantiveram a 

intervenção militar nas universidades argentinas, a qual incluiu a desaparição física de 

professores e estudantes, concretizando demissões massivas e expulsão de estudantes. 

Ademais do objetivo político de eliminar as idéias subversivas e de penetração dos propósitos 

do comunismo, transformou os currículos, reduziu a matrícula estudantil, introduziu o 

pagamento dos estudos universitários
56

, fechou carreiras universitárias e descentralizou a 

pesquisa científica e várias disciplinas.  

A partir deste período, os debates, confrontação teórica e as polêmicas políticas são 

proibidas na academia e substituídas pela ordem do mercado, da eficiência e da paz e a 

intervenção do Estado, através da descentralização e privatização, na educação, nas empresas 

públicas e áreas estratégicas do país.  
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 Lugones explica que “o Ministro de Economia utilizou as empresas estatais como Jazidos Petrolíferos Fiscais 

(YPF) e a Empresa Nacional de Telecomunicações (ENTEL) para tomar empréstimos que nunca ingressaram 

nessas empresas” (1993, p.14). 

53
 As medidas do Ministro de Economia foram reforma e especulação financeira, eliminação dos mecanismos 

clássicos de proteção à produção local, abertura dos produtos importados, desvalorização mensal do peso 

argentino, saída de capitais sem obstáculos, quebras bancárias e financeiras assumidas pelo Estado argentino, 

etc.; em síntese, destruição e concentração (ROMERO, 2009, p. 214 -217). 

54
 Partido Comunista Revolucionário (PCR), Partido Comunista Marxista - leninista (ex-Vanguardia Comunista), 

Partido Socialista dos Trabalhadores (PST) e Política Operária (PO). 

55
 Ricardo P. Bruera (de 1976 a 1977) Juan José Catalán (de 1977 a 1978), Juan Llerena Amadeo (de 1978 a 

1981), Albano Harguindeguy. 

56
 Buchbinder (2010) relata dados alarmantes deste período: “Enquanto no sistema universitário nacional 

ingressaram 127.606 estudantes em 1974, em 1977 o número acendeu a 43.924 estudantes. Na UBA, os 

ingressantes passaram em torno de 40.000 em 1974 a 12.000 em 1981. Entre 1978 e 1982, a porcentagem dos 

ingressantes a universidade sobre o total de aspirantes passou de 44% a 38%, implicando a rejeição de 60.000 a 

80.000 solicitações por ano. Enquanto a orçamento universitário de 1977 foi reduzido 45% em relação ao ano 

anterior (...). No final de 1983 haviam na Argentina 416.000 estudantes universitários em 49 universidades: 26 

nacionais, 1 provincial e 22 universidades privadas. Neste ano, a proporção de estudantes em universidades 

privadas havia se chegado a 19%,enquanto  em 1974 era de 11%” (2010, p. 210). 
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A derrubada da ditadura se deveu a derrota da guerra com a Grã Bretanha pelas Ilhas 

Malvinas
57

 e também pelo encarecimento do custo de vida da população, 

 

(...) em 4 anos o salário do operário caiu 52%. No final de 1978, os operários 

e empregados argentinos (...) consumiam a metade de produtos que em 1960. 

E esse dado afeta a 6 milhões de trabalhadores (que com suas famílias mais 

os aposentados ascendem a 20 milhões num país de 27 milhões de 

habitantes), sobre 9 milhões de pessoas economicamente ativas” (GODIO, 

1979 apud GUERRERO, 2009, p. 647). “Em 1976, o salário real caiu 25%, 

15% em 1977 e 11% em 1978; uma massa de salários de 6.500 e 8.000 

milhões de dólares transferidos aos monopólios e burguesia financeira 

(GUERRERO, 2009, p. 647, tradução nossa). 

 

O Plano de Re-organização Nacional se constituiu no instrumento político do regime 

militar para impor um Estado de terror sistemático e extermínio humano com os seqüestros, 

torturas e assassinatos de 30.000 pessoas
58

. Diante da procura e denúncias dos familiares das 

vítimas de terrorismo de Estado se criam os organismos de direitos humanos, Mães e Avós de 

Praça de Maio e a Comissão de Familiares dos Desaparecidos. Além disso, aparecem as 

primeiras resistências operárias e estudantis contra esse estado da situação econômica, social e 

política. Trata-se de reestruturar o país e possibilitar um novo ciclo de vida democrática, onde 

a questão educativa e universitária apresentava um quadro de desvalorização social.  

A redução da função do Estado e o eixo do mercado determinado pelo governo militar 

e a reativação do movimento estudantil diante das transformações da educação, numerosas 

teses estimulam a descentralização educativa e do Estado. Milton Friedman
59

 vai defender 

esse discurso de descentralização, do mínimo dos direitos sociais que os indivíduos devem 

alcançar diante do expansionismo da „ordem estendida do mercado‟  pelos diversos setores da 
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 No último momento da ditadura, Videla foi substituído por Viola e posteriormente por Leopoldo Fortunato 

Galtieri em 1981, a partir das intensas disputas nas forças armadas. Galtieri era partidário de recuperar as Ilhas 

Malvinas e tinha o apoio norte-americano do governo de Ronald Reagan. Desde 1833, as Ilhas Malvinas são 

ocupadas por Grã Bretanha e reclamadas pelos governos de Argentina. Em 1965, as Nações Unidas estabelecem 

a negociação dos dois países. As Ilhas são ocupadas pelas Forças Armadas da Argentina no dia 2 de Abril de 

1982 e a rendição argentina diante Grã Bretanha acontece no dia 14 de Junho do mesmo ano, com mais de 700 

morto-desaparecidos e mais de 1.300 feridos (ROMERO, 2009, p. 235). 

58
 Sobre a ampliação de o genocídio argentino ver texto “Nunca Mais” da Comissão Nacional de 

Desaparecimento de Pessoas (CONADEP), de Setembro de 1984. Disponível em: 

http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/articulo/nuncamas/nmas0001.htm 

59
 Economista norte- americano; Premio Nobel Economia 1976, impulsor da Escola de Chicago e consultor de 

Margaret Thatcher, era defensor da „sociedade livre‟. 
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 economia no planeta e pelas novas instituições. Neste sentido, a descentralização permitiria 

que o cidadão pudesse exigir um mínimo de instrução, que o governo pode impor por sua 

própria ação, como é a educação.  

Essa tese teórica transforma-se no paradigma principal dos organismos financeiros 

internacionais (FMI, BM, BIRD) na defesa da essência do individuo na inclusão social ao ter 

competências e saberes. Neste sentido, Amartya Sem
60

 sustenta que os pobres nessas 

habilidades têm „privação de capacidades‟; daí transformar-lhes de “sujeitos passivos” a 

“sujeitos ativos”, ou seja, serem protagonistas de mudanças sociais ao envolver o 

desenvolvimento de capacidades estratégicas como condições de liberdade. Para o Banco 

Mundial, “essa participação dos pobres, não deve converter-se em prática ou poder político, 

mas numa prática de empresariamento, onde os pobres podem ser integrados ao mercado, não 

ao Estado” (IVO, 2008, p. 175).  

Esses economistas, reconhecidos pela burguesia mundial, operam ideológica e 

teoricamente a partir dessas idéias e recomendações no campo educacional e nos organismos 

internacionais que financiam grande parte dos programas da educação. Os pobres, os 

trabalhadores, seus filhos, só podem participar de uma educação focalizada e desvalorizada 

numa tendência mundial da mercantilização da educação.  

Esse movimento teórico - ideológico conflui na década de 1990 com a Magna Carta 

da Universidade Européia, conhecida como Pacto de Bolonha, - 18 de setembro de 1988- 

assinado pelos Reitores das Universidades de Europa e a Declaração dos Ministros de Ensino 

Superior de Europa em 1999
61

. Estes acordos estabeleceram as diretrizes da „sociedade do 

conhecimento mundial‟
62

 e mercantilização do ensino universitário através da 

internacionalização das relações acadêmicas e científicas, o sistema de créditos educativos
63

, 
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 Premio Nobel de Economia 1998. 

61
 Declarações de Bolonha, Disponível: 

http://www.mecd.gob.es/dctm/boloniaeees/documentos/09grupotrabajo/bolonia-y-la-magna-charta-

universitatum.pdf?documentId=0901e72b8004aaa9 e 

http://eees.umh.es/contenidos/Documentos/DeclaracionBolonia.pdf. Acesso em: 16 Abril 2013. 

62
 O significado desta noção, é que a educação não deve ter em conta as fronteiras nacionais e regionais, pois o 

conhecimento tem que ser útil para a concorrência dos saberes e a circulação da informação. Foi Peter Druker, o 

teórico da gestão empresarial e vinculado às experiências na Geral Motors de Estados Unidos, quem colocou a 

expressão do “conhecimento” como núcleo da riqueza na teoria econômica. A crítica desta expressão teórica é o 

deslocamento da produção social e o trabalho no capitalismo.  

63
 Originariamente, o Sistema Europeu de Transferência de Créditos (ETCS). 

http://www.mecd.gob.es/dctm/boloniaeees/documentos/09grupotrabajo/bolonia-y-la-magna-charta-universitatum.pdf?documentId=0901e72b8004aaa9
http://www.mecd.gob.es/dctm/boloniaeees/documentos/09grupotrabajo/bolonia-y-la-magna-charta-universitatum.pdf?documentId=0901e72b8004aaa9
http://eees.umh.es/contenidos/Documentos/DeclaracionBolonia.pdf
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os processos de mobilidade e intercâmbios de estudantes e professores nas universidades e 

centros acadêmicos, flexibilidade nos desenhos curriculares e diplomas. E a combinação com 

a liberalização dos serviços educativos, a partir da criação dos organismos como a 

Organização Mundial de Comércio (OMC)
64

 (VERGER, 2006) pela pressão dos países 

desenvolvidos como Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia interessados no 

desenvolvimento da comercialização da educação e na exportação de „recursos humanos e 

produtos educativos‟. A Argentina aceitou sua integração a estes resoluções da OMC.  

Neste processo são os representantes da ditadura que vão operar os processos de 

transferência de escolas nacionais para as províncias e municípios. As Leis Nº 21.809 e 

21.810 permitiriam aos governos ditatoriais transferirem as escolas dependentes do Conselho 

Nacional de Educação às Províncias, ao Município de Buenos Aires e ao Território da Terra 

do Fogo. Esta transferência se realizou sem orçamento financeiro. Segundo a Secretaria de 

Educação da Assembléia Permanente dos Direitos Humanos (2011)
65

, “o impacto pode-se ler 

nas cifras: foram transferidas às províncias 6.700 escolas e 44.050 docentes. Em 1977, 32,4% 

dos estabelecimentos de ensino primário dependiam da Ordem Nacional e 57,4% das 

Províncias. Em 1979, 86,7% passaram sua dependência às Províncias e o Governo Central só 

conservou 0,9%” (p. 35). Deste modo, produto da transferência educativa, o Ministério de 

Educação e Cultura de Argentina não teve escolas na sua órbita.  

Na década de 1990, a aprovação da legislação em matéria educacional para todos os 

níveis educativos da Argentina, da Lei Federal da Educação Nº 24.195 de 1993
66

 e da Lei de 

Educação Superior Nº 24.521 de 1995, transformou o conjunto das relações universitárias e  
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 Verger (2006) afirma que os compromissos de liberalização educativa foram estabelecidos na “Ronda de 

Uruguai” do GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio) – 1986/1994- onde foi criada a OMC. Segundo o 

AGCS (Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços) estabelece os serviços educativos e outros serviços não se 

negociam em bloco e sim em função de diferentes subsetores educativos (ensino básico, médio, superior, adultos 

e outros serviços) e diferentes modalidades comerciais (comércio fronteira e educação à distância; consumo no 

estrangeiro pela ida dos alunos a outros países para receber formação; presença comercial pelo estabelecimento 

de filiais educativas no estrangeiro, ou seja, operações de inversão estrangeira direta; e presença de pessoas 

naturais pela evasão do pessoal docente ou pesquisador a um país estrangeiro para oferecer seus serviços). 

65
 Secretaria de Educação da Assembléia Permanente pelos Direitos Humanos, Memória e ditadura, Um 

espaço para refletir sobre os direitos humanos, 4ª ed., Buenos Aires: Instituto Espacio para la Memoria, 2011. 

Disponível em: <http://www.apdh-argentina.org.ar/publicaciones/archivos/MemoriayDictadura_4ta.edicion.pdf> 

Acesso em: 19 Maio 2013. Tradução nossa do título. 

66
 Esta lei transformou o sistema educativo em 24 jurisdições educativas com 54 sistemas educativos. Foi 

substituído pela nova Lei Nacional de Educação Nº 26.206/06, aprovada pelo Parlamento, no ano de 2006, 

restituindo a estrutura educativa da década de 1990.  

http://www.apdh-argentina.org.ar/publicaciones/archivos/MemoriayDictadura_4ta.edicion.pdf
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educativas, a organização curricular e dos conteúdos, sua vinculação com a ciência e 

tecnologia e, progressivamente, foram privatizados e tornados serviços mercantis. Estas leis 

foram o resultado das recomendações dos organismos financeiros internacionais e da 

negociação do Estado com a direção dos sindicatos docentes nacionais, quando as grandes 

mobilizações contra os diversos projetos de lei foram desmontadas pela burocracia sindical.  

Essa transferência educativa combinava com a criação de novas universidades na „área 

metropolitana‟ da Província de Buenos Aires, demais províncias da Argentina e um número 

crescente de institutos não universitários que passaram a integrar o nível universitário. Assim, 

o ensino universitário passou a denominar-se ensino superior, a formação docente do nível 

terciário passou a ser ensino não universitário e o ensino fundamental e médio passou a 

denominar-se Ensino Geral Básico (EGB) e Polimodal
67

.  

Concomitantemente, a partir da política de liberdade da empresa para criar 

universidades privadas, prosseguiu a criação e expansão de mais universidades privadas
68

, 

processo iniciado com „Revolução Libertadora‟ a través do Decreto Nº 6.403 de 1955, que 

estabelecia a iniciativa privada com a criação de Universidades “livres”. Com a orientação 

política do Banco Mundial, a Lei de Educação Superior, ainda vigente, materializa o 

instrumento do Estado Nacional para diversificar o âmbito universitário, seguindo a pauta 

mundial de classificação das universidades em públicas e privadas e impondo o ranking de 

competição das universidades. Precisamente, a Lei de Educação Superior estabelece 

igualdade de direitos para a universidade pública estatal e a privada.  

Mas, a educação como direito, como produto social e histórico foi considerada como 

mercadoria pelas recomendações e idéias dos organismos financeiros mundiais ao penetrar 

das mais variadas formas, segundo as particularidades dos países, o que Del Bruto (2009) 

analisa como “verdadeira contra-reforma e contra-revolução pelo dominante pensamento 

único nas universidades” (p. 35). A orientação política do Banco Mundial é histórica em 

relação a diminuir e privatizar a educação e tal e como explica Del Bruto (2009) “em 1993, o 

Banco Mundial apresentou um documento para Argentina onde  recomendava  a  privatização 
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 Organização dada pela Lei Federal de Educação. 

68
 O sistema universitário está integrado por 47 universidades nacionais estatais, 46 universidades privadas, 7 

institutos universitários estatais, 12 institutos universitários privados, 1 universidade provincial, 1 universidade 

estrangeira e 1 universidade internacional. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Acerca del sistema universitario. 

Disponível em: <http://portal.educacion.gov.ar/universidad/sistema-universitario/> Acesso em: 7 Março 2013 
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do CONICET, a terceirização e redução de outro organismo de investigação científica, a 

Comissão Nacional de Energia Atômica (CNEA)” (p. 43).  

No que se refere ao ensino superior, o Banco mundial afirma que: 

 

As universidades educam aos futuros dirigentes e preparam as capacidades 

técnicas de alto nível que constituem a base do crescimento econômico. 

Embora, o aumento rápido das matrículas em muitos países pode ter 

contribuído à deterioração da qualidade. O ensino superior depende do 

financiamento fiscal. Examinando as dimensões principais da crise que 

experimenta o ensino superior nos países em desenvolvimento, se avaliam as 

perspectivas de êxito das reformas. Na consideração de estratégias e opções 

para melhorar os resultados dos sistemas de educação pós-secundária, se 

estimam quatro orientações principais para a reforma: fomento de mais tipos 

de instituições públicas e privadas, fornecimento de incentivos para que as 

instituições públicas diversifiquem suas fontes de financiamento, redefinição 

da função do Estado e adoção de políticas com ênfase na qualidade e 

equidade. A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) tem reagido à crise de financiamento adotando políticas de aumento 

da eficiência do ensino superior e estimulando o financiamento privado. 

(BANCO MUNDIAL, 1995, p. 7, grifo nosso). 

 

Ao diversificar e aumentar a burocracia estatal, o Estado cria uma variedade de 

organismos de relativa “autonomia”, mas vinculados organicamente entre si: a Secretaria de 

Políticas Universitárias (SPU), a CONEAU
69

 e os Conselhos de Planificação Regional da 

Educação Superior (CPRES). Todos eles articulados com o Conselho Federal de Educação 

(CFE) e integrado pelo Conselho Inter - Universitário de Reitores (CIN) e o Conselho de 

Reitores das Universidades Privadas (CRUP). No financiamento universitário foram mudados 

os critérios de distribuição orçamentária no governo de Carlos Menem (década de 1990) e 

com as avaliações da CONEAU se estabeleceu uma  ponderação  distributiva;  isto  determina 
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 CONEAU, “Comissão Nacional de Avaliação e de Credenciamento Universitária”, organismo descentralizado 

no âmbito do Ministério de Cultura e Educação. Criado em 1996 pela Lei de Educação Superior para definir a 

criação de novos projetos de universidades e permanência no sistema das instituições universitárias, carreiras de 

graduação e de pós-graduação (especializações, mestrados e doutorados). A permanência no sistema está 

vinculada às certificações e avaliações institucionais externas e apresentação de documentação para provar a 

eficácia da universidade, cada seis (6) e três (3) anos. Informação ampliada disponível: 

http://www.coneau.gov.ar/coneauhtml/index.html. A resistência e lutas dos docentes e estudantis na Argentina 

contra a intervenção da CONEAU constituem um processo constante de conflitos nas universidades, faculdades 

e carreiras, com debates, ocupações e mobilizações universitárias. 

http://www.coneau.gov.ar/coneauhtml/index.html
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sérias diferenças entre as universidades. As universidades com carreiras avaliadas e 

certificadas pela CONEAU recebem programas adicionais de financiamento.  

Essa igualdade entre educação de gestão pública e privada, no mesmo caso para as 

universidades, definiu que a educação privada tem direito em condições legais para obter 

subsídios e financiamento do Estado. As universidades nacionais criaram novas carreiras de 

graduação, de pagamento da pós-graduação, sistemas de complementação curricular, 

convênios de municipalização para cursos técnicos, diplomaturas
70

, cursos curtos temporais e 

mudanças curriculares.  

Essa ampliação da „oferta acadêmico-educativa‟ baseada na estagnação salarial 

implicou prolongamento da jornada de trabalho dos professores e precarização do trabalho 

docente, ao estabelecer contratos trabalhistas por tempo determinado sem autorizar o 

desenvolvimento dos concursos regulares de „antecedentes e oposição‟
71

. A mínina dedicação 

do cargo docente -dedicação simples- se transformou na regra institucional universitária em 

nível nacional e a condição de docente “interino”, ao carecer de estabilidade trabalhista
72

, 

aumentou a quantidade de docentes sem salários. Este processo avançou como resultado das 
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 As “diplomaturas” são certificados de estudos universitários, mas não permite habilitação do exercício 

profissional. Os cursos técnicos são carreiras curtas, denominadas “formação de pré-graduação” no sistema 

universitário.  

71
 Na Argentina, os concursos regulares dos professores universitários são nacionais e constituem um dos 

princípios da Reforma Universitária de 1918. Os concursos regulares são instâncias de avaliação de 

„antecedentes‟ acadêmicos através do currículo do participante e uma entrevista. Aprovada esta instância, a 

„oposição‟ é apresentação do programa com a exposição de aula diante de uma banca integrada por professores 

regulares de distintas universidades. Trata-se de avaliar e credenciar a excelência acadêmica da totalidade de 

aspirantes as vagas de concursos. Isso permite definir a ordem de mérito acadêmico para cobrir as vagas e a 

estabilidade no trabalho. A temática dos concursos regulares se encontra em discussão sindical a partir da 

paralisação geral deste mecanismo de acesso e permanência nos cargos docentes e as designações de forma 

„interina‟ que realizam as autoridades universitárias.  

72
 A nomenclatura da estrutura dos cargos docentes universitários da Argentina está organizada em 16 cargos: 5 

categorias e 3 modalidades de dedicação. Os cinco cargos são: Professor Titular, Professor Associado, Professor 

Adjunto, Chefe de Trabalhos Práticos - denominado Assistente de Docência-, e Ajudante de Primeira. As três 

modalidades de dedicação são: exclusiva de 40 horas semanais de trabalho, semi-exclusiva de 20 horas e simples 

de 10 horas. Soma-se a categoria Ajudante de Segunda, para Alunos, que somente existe com dedicação simples. 

Segundo informação disponibilizada em: http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/estadisticas 

y_publicaciones/Presentacion_Anuario_2009.pdf. Esta organização de cargos corresponde a Nomenclatura 

Nacional de Docentes Universitários defendido pela organização sindical: Federação Nacional Argentina de 

Docentes Universitários (CONADU Histórica). No nível nacional existem 175.523 docentes, dos quais, há 

19.461 docentes exclusivos, 29.256 docentes semi-exclusivos, 98.266 docentes simples e 21.482 docentes pré-

universitários correspondentes a colégios universitários. Aclaração: a) do ponto de vista do trabalho docente, as 

categorias docentes se dividem em professores e ajudantes. Os ajudantes têm distinta função segundo as 

categorias. O Assistente de Docência tem a responsabilidade da coordenação e execução da tarefa prática das 

disciplinas teóricas e práticas. Os Ajudantes de Primeira tem a função de colaborar nas diversas tarefas de 

organização das aulas, bibliografias, exames segundo as indicações dos professores. 

http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/estadisticas%20y_publicaciones/Presentacion_Anuario_2009.pdf
http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/estadisticas%20y_publicaciones/Presentacion_Anuario_2009.pdf
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ações dispersas de lutas e sua fragmentação por parte da organização sindical dos docentes 

universitários, a Federação Nacional de Docentes de Universitários (CONADU)
73

, embora, a 

sindicalização dos professores universitários data desde a metade da década de 1980.  

É a partir da década de 1990 que as universidades aumentaram as exigências 

acadêmicas de trabalho para os docentes: maior número de disciplinas para ministrar, 

incorporação a projetos de extensão e investigação, - ainda que não tivessem relação ou 

vinculação com a profissão/docência e as necessidades sociais-, realizar estudos de pós-

graduação pagos e participação nos eventos acadêmicos nacionais e internacionais, sem apoio 

econômico institucional
74

. O desenvolvimento deste processo se deu em detrimento do 

ensino, especialmente de graduação. As aulas ficaram sob a responsabilidade de ajudantes 

docentes, recém-ingressados ou com escassa formação pedagógica pelas exigências 

acadêmicas mencionadas para os professores.  

O processo de flexibilização do trabalho docente universitário e deterioração 

progressiva das condições de trabalho e ensino foi acompanhado pelas discussões de reformas 

curriculares, novos critérios e requisitos nos desenhos curriculares, nos protocolos de extensão 

e pesquisa e pelas tendências pós-modernas
75

 no ensino e nos documentos oficiais 

orientadores dos „novos núcleos de aprendizagem‟
76

, da abordagem das práticas pré-
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 Lembremos que a organização nacional sindical dos Docentes Universitários de Argentina (CONADU) 

quebrou em 1998 porque os projetos políticos sindicais entre os dirigentes eram divergentes, - um setor 

burocrático e outro setor combativo e democrático-. O setor que ficou fora teve a grande tarefa de reorganização 

sindical, formando mais tarde a CONADU HISTÓRICA. Hoje existem ambas as federações. 

74
 Essa participação docente em eventos acadêmico-profissionais acontece se os docentes integram projetos de 

pesquisa aprovados que possuem financiamento, ainda que escasso. Grande parte dessa participação é sustentada 

pelos próprios docentes.  

75
 Ao falar das tendências pós-modernas, fazemos referência aos “novos paradigmas” da complexidade, de 

desburocratização, do neoliberalismo e globalização, da eficiência e eficácia do mercado, de exclusão social, de 

fortalecimento institucional, da equidade, dos „olhares‟ e representações sociais, etc. Trataremos melhor essa 

questão no capitulo IV. 

76
 Os “Núcleos de Aprendizagem Prioritários” (NAP) foram aprovados pelo Conselho Federal de Educação no 

dia 13 de Outubro de 2004 pelas autoridades educativas de todas as províncias e pelos representantes da 

Confederação de Trabalhadores da Educação da Republica Argentina – CTERA-, sendo Ministro de Educação 

nesse momento Daniel Filmus. “Os NAP constituem os saberes que devem formar parte da educação das 

crianças e jovens para o desenvolvimento do exercício de uma cidadania responsável e uma inserção no mundo”. 

Os “saberes expressam experiências que deverão procurar um equilíbrio e integração entre saberes de caráter 

universal e aqueles saberes sociais construídos nos marcos da diversidade sociocultural, entre saberes conceituais 

e formas de sensibilidade e expressão, entre saberes disciplinares específicos e aqueles comuns que compartem 

as diferentes áreas”. Existem NAP para Ciências Sociais, Ciências Naturais, Matemáticas, Formação Ética e 

Cidadã, Tecnologia, etc. e são definidos por níveis: ensino básico, nível secundário/também polimodal, terciário. 

Silvia Cochet (2005) – docente de formação terciária da Província de Neuquén – afirma que existe uma 

substituição do conhecimento e conceitos por “saberes”, no momento de configuração do pensamento abstrato 

dos adolescentes, e é necessário trabalhar o desenvolvimento da linguagem e das operações do pensamento, e, 
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profissionais, - especialmente vinculadas a empresas, ONGs e organismos públicos estatais- e 

os critérios de ingresso e permanência dos estudantes na universidade. Ao mesmo tempo, no 

âmbito do Ministério de Educação, desde o Conselho Federal de Educação (CFE) e da 

Secretaria de Políticas Universitárias (SPU) se articulou e organizou o Sistema Federal de 

„Formadores de Formadores‟, a Rede Federal de Formação Docente Contínua, - através de 

convocatórias de licitações públicas à apresentação de projetos privados e públicos para 

capacitação docente
77

.  

Nesse novo contexto, novos programas com financiamento adicional contribuem ao 

funcionamento universitário, como o programa de voluntariado, de estágios, do ingresso de 

maiores de 25 anos sem nível secundário, de tutorias universitárias, de avaliação dos planos 

sociais
78

, etc. Os docentes participantes como capacitadores integraram, originalmente, o 

„Fundo de Melhoramento da Qualidade Educativa‟ (FOMEC) e se criou o Programa de 

Incentivos para os docentes pesquisadores sob uma categorização A, B, C. Posteriormente 

esta foi substituída pelas categorias 1, 2, 3, 4 e 5. São estes programas da política do Estado 

que determinam a separação material da pesquisa e do ensino
79

.  

Dado os recortes de financiamento, as universidades vão à procura do incremento da 

venda  de “serviços  próprios”,  mediante captação de diversas fontes privadas de corporações 

multinacionais  e   de   crédito    do    Banco    Mundial    e   do    Banco   Interamericano     de 

                                                                                                                                                                                     
portanto, os NAP têm a pretensão de consolidar a redução do contexto socioeconômico e político para incorporar 

“situações problemáticas”, colocando a precarização dos conteúdos e reduzindo o ensino básico instrumental. 

77
 Esta “Rede Federal de Formação Docente Continua”, criada em 1993, foi organizada por jurisdições 

provinciais e integrada pelas universidades nacionais e internacionais como FLACSO, a Sede Regional da 

Organização de Estados Ibero-americanos, os Institutos de formação docente, a igreja, os sindicatos, etc. Os 

professores capacitadores deviam ser professores universitários categorizados “A” ou “B” do Programa de 

Incentivos da SPU, ou pesquisador do CONICET.  

78
 Na primeira década do século XXI o governo de Nestor Kirchner e de Cristina Fernandez de Kirchner, tem 

implementado através da Secretaria de Políticas Universitárias (SPU) numerosas convocatórias de projetos de 

diversos programas adicionais, particularmente vinculados com a comunidade e com aprendizagem específica. 

Por exemplo: no caso de voluntariado nacional, estudantes e docentes aportam os “conhecimentos das aulas com 

as problemáticas urgentes do país”, disponibilizada: http://portales.educacion.gov.ar/spu/voluntariado-

universitario/ http://mapavoluntariado.siu.edu.ar/proyectos.php. O programa de estágios através do convênio 

com o Ministério de Trabalho dirigido a estudantes para realizar aprendizados em empresas e diversas 

instituições; mais informação em: 

http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/registro_pasantias/doc/resolucion_pasantias.pdf. 

79
 Os professores participantes do Programa de Incentivos recebem um adicional de salário que diferencia 

ostensivamente do conjunto dos docentes universitários, provocando fratura na classe trabalhadora.  

http://portales.educacion.gov.ar/spu/voluntariado-universitario/
http://portales.educacion.gov.ar/spu/voluntariado-universitario/
http://mapavoluntariado.siu.edu.ar/proyectos.php
http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/registro_pasantias/doc/resolucion_pasantias.pdf
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Desenvolvimento (BID). A ligação entre universidade-empresa tem se aprofundado com os 

convênios com empresas multinacionais, a exemplo dos fundos da mineração
80

, gerando 

diversos debates e conflitos nas universidades pela distribuição das porcentagens. Reside aqui 

o processo de aproximação e consolidação da relação universidade-empresa. 

Diante do processo das distintas reformas educativas, autores como Del Bruto (2009) 

retoma a diferenciação estabelecida por Alvin Toffler, de três momentos de mudanças 

universitárias: 1) com a Reforma de 1918, 2) na década de 1960, que coincide com a crise do 

petróleo e a expansão educativa e 3) na década de 1990 com grandes exclusões sem 

regulações de qualidade nos standard educativos, que derivou numa flexibilidade dos salários 

docentes.  

Outros autores como Juan Tedesco e Emilio Tenti Fanfani (2001)
81

, expressam 

também três grandes momentos em relação as mudanças da universidade: 1) no final do 

século XIX, na criação dos sistemas educativos, especialmente nos países do Cone-Sul, 

associada aos debates europeus e norte-americanos, onde a laicização estava na agenda 

internacional, 2) na década de 1960 com a extensão dos conceitos próprios da teoria do capital 

humano e as reformas educativas vinculadas à relação entre a educação, desenvolvimento 

econômico e recursos humanos, ainda que na Argentina fossem peculiares pela associação das 

reformas às ditaduras, e 3) no início dos anos  de  1990, a  partir  das   diferentes  perspectivas 
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 Roselló, Antonio, - docente da Faculdade de Ciências Econômicas da UBA- explica: “O caso de teste que tem 

adquirido grande notoriedade a partir da aceitação das utilidades da empresa „YMAD BAIXO A 

ALUMBRERA‟ por parte do CIN, é só uma mostra de um complexo quadro de relações entre universidade-

mercado. O jazido “Água do Dionísio” foi descoberto por um geólogo formado na universidade pública que 

doara seus direitos de exploração à universidade onde havia se formado. Há mais de 50 anos uma lei da nação 

criou a empresa “Jazidos Mineiros Águas do Dionísio” (YMAD) na qual participavam 60% à província de 

Catamarca – de acordo a seus direitos constitucionais de propriedade do subsolo - 20% a Universidade Nacional 

de Tucumã e 20% para o conjunto das universidades nacionais representadas pelo CIN. Em síntese, desde suas 

origens, “Baixo a Alumbrera” foi o produto da relação de ciência e de tecnologia entre a universidade pública e o 

Estado. Na atualidade as universidades nacionais participam dos 4% do capital acionário de YMAD e com um 

sem fim de conseqüências negativas à saúde das populações que afetam tanto as gerações presentes como as 

futuras”. O artigo “Modelo produtivo, rol da universidade pública e privatização do conhecimento” aprovado e 

publicado pelo XXVIII Congresso Internacional da ALAS, UFPE, Recife -6 a 11 de setembro de 2011. Parte 

deste financiamento empresarial para as universidades tem sido motivo de rejeições e mobilizações, como 

aconteceu na Universidade Nacional de Comahue. (Tradução nossa). 

81
 Tedesco, Juan Carlos & Tenti Fanfani, Emilio, „A reforma educativa na Argentina, semelhanças e 

particularidades‟, do Projeto intitulado “Alcance e resultados das reformas educativas em Argentina, Chile e 

Uruguai”. Ministério de Educação de Argentina, Chile e Uruguai, Grupo Assessor da Universidade de 

Stanford/BID, Assistência Técnica Não Reembolsável Nº ATN/SF6250-RG. Rascunho de Discussão, Novembro 

de 2001 para IIPE- UNESCO, Buenos Aires. Disponível em: 

<http://info.worldbank.org/etools/docs/library/109266/reforma%20educativa%20final.pdf>. Acesso em: 24 jan. 

2012. Tradução nossa de título. 

http://info.worldbank.org/etools/docs/library/109266/reforma%20educativa%20final.pdf
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teóricas, reconhece-se a importância central do conhecimento na explicação do crescimento 

econômico e do comportamento do cidadão, a partir das demandas do setor produtivo de 

recursos humanos mais competitivos e qualificados, e do setor político para enfrentar os 

desafios do retorno à democracia e ao Estado de Direito.  

Em nossa perspectiva, os autores mencionados traçam períodos históricos vinculados 

ao desenvolvimento econômico e político para caracterizar as mudanças educativas e 

universitárias, mas, a questão central é o movimento sócio-político da burguesia e do Estado 

pelo controle da educação e da universidade na história do século XX e início do XXI.  

Portanto, a questão da universidade está vinculada ao conjunto do processo da 

educação e às contradições históricas do desenvolvimento do capitalismo. Neste sentido,  

 

Diferenciar o problema da universidade do problema da escola é aceitar um 

velho preconceito de classe. Não existe um problema da Universidade 

independente de um problema da escola primária e secundária. Existe um 

problema da educação pública que abarca todos os seus setores e 

compreendem todos os seus graus (MARIATEGUI, apud ESCORSIM, 

2006, p. 175). 

 

A história contraditória educacional ensina que a educação e a universidade só podem 

encontrar uma resposta de totalidade no processo de transformação social da sociedade 

capitalista. A revolução educacional e universitária e sua falta de alcance para mudar 

radicalmente as bases materiais da sociedade já concretizaram suas experiências com a 

Reforma Universitária de 1918 na Argentina e o Maio Francês de 1968, ainda que 

revolucionassem sua época.  

A política educativa do governo argentino, orientada pelos organismos financeiros 

internacionais através da legislação vigente punha a totalidade da educação no processo de 

mercantilização em consonância com as tendências mundiais. As contradições históricas de 

reformas e contra-reformas educacionais assinalam a perspectiva do socialismo para a direção 

social e política da classe trabalhadora para a transformação educativa e universitária, quando 

se caracteriza que o sistema social capitalista se encontra em aberta decomposição social e 

política, ou seja, uma crise configurada estrutural e mundial.  
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1.4. Crise sócio-política na Argentina e a consolidação da mercantilização 

da educação universitária 

 

Como analisamos os sucessivos governos democráticos, militares e os grupos 

capitalistas levaram à Argentina a uma permanente instabilidade político-social e crises 

econômicas, processos inflacionários e a desaceleração industrial provocados, principalmente, 

pelas privatizações e a ingerência dos organismos financeiros internacionais na vida e nas 

relações sociais cotidianas. Na última metade do século XX estas tendências influíram na 

paralisação da economia e da indústria, aumento crescente do desemprego e a cessação de 

pagamentos da dívida externa, denominado “default”
82

.  

Essa crise sociopolítica do final do século XX, sob o governo de Fernando de La Rua, 

que foi deposto expressou a vaga do poder do Estado e disputa desse poder pelas classes 

sociais, sendo para elas uma questão estratégica. A classe trabalhadora organizou-se de forma 

unificada em relação às reivindicações dos desempregados e trabalhadores ocupados, mas, foi 

o capital quem manteve a iniciativa do poder e ocupou a vaga do Estado, basicamente porque 

a Argentina estava em estado de emergência social, política e econômica e ainda contava a 

ausência de uma direção política própria do proletariado argentino.  

A continuidade política estratégica da classe dominante argentina procurou garantir de 

diversas formas uma decadente democracia, sob o cooptação dos movimentos sociais, dos 

setores desempregados “piqueteros”, procurou sustentar o edifício das legislações  do  período 
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 A maioria da bibliografia circulante em relação a desenvolvimento da crise política argentina, com diferentes 

pontos de análise, expressa às conseqüências das privatizações, a incidência da “febre” de mega-fusões das 

corporações internacionais e a crescente desagregação e exclusão dos trabalhadores do mercado de trabalho. 

Rieznik analisa no Artigo “Argentina: bancarrota econômica, dissolução social e rebelião popular” do ano 2002, 

que “a reestruturação da dívida externa foi uma das transformações paradigmáticas do final do século XX; 

quando a Argentina ingressa novamente em cessação de pagamentos, a dívida externa era de 150.000 milhões de 

dólares (...). Os princípios do ano 2001, a fuga de capitais foi de 25.000 milhões de dólares em reservas e 

depósitos e no exterior os grandes proprietários tinham ativos superiores a 100.000 milhões de dólares”. Oviedo 

(2004) refere cifras de 18% a 25% de desemprego e em cidades de províncias do interior do país as cifras foram 

maiores. Cademartori e outros (2007) examinam os dados da precariedade dos salários e as condições de 

trabalho dos Trabalhadores Sociais da Argentina: 47% de pluri – emprego. O “Informe de Conjuntura de 

Trabalho” do Instituto Gino Germani da Faculdade de Ciências Sociais da UBA analisa em diversas notas de 

pesquisas o quadro de conflitos e lutas, pobreza, deterioração econômica, queda do nível de subsistência dos 

lares da Argentina (Lavboratorio, Informe de Conjuntura de Trabalho, Ano 4, Nº 8, Verão 2002. Disponível em: 

http://www.catedras.fsoc.uba.ar/sociologia/salvia/index.htm 

http://www.catedras.fsoc.uba.ar/sociologia/salvia/index.htm
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ditatorial e da época do „menemismo‟, e adotar a política de conciliação e apaziguamento 

respeito no que dizia aos direitos humanos.  

Deste modo, o governo de Nestor Kirchner (2003-2007) se caracteriza por renovar o 

nacionalismo popular burguês, reorganizar a violência institucional do Estado, conter o 

empobrecimento da população com novos programas sociais e participar do processo de 

apropriação de riquezas do país. Esta estratégia política do governo se inscreve no contexto 

aprofundado de destruição da humanidade, dos processos continentais de flexibilização e 

precarização do trabalho, das formas mais concentradas do capital financeiro, em uma 

tendência descendente da taxa de mais-valia.  

O Estado argentino combinou as noções de desregulamentação com descentralização e 

criminalização do protesto social. Estas idéias sustentam os critérios universalizados 

empresariais ao transferir uma massa de dinheiro, produto da redução dos salários da classe 

trabalhadora para a massa do capital. Mas, integralmente, este processo resulta incompatível 

com a estabilidade no trabalho dos trabalhadores, seus direitos e proteções sociais. A 

privatização caminha ao lado da flexibilização e terceirização do trabalho, condições para 

sustentar o sistema social. O volume dos trabalhadores precarizados e terceirizados continua 

crescendo em diversos âmbitos de trabalho. Rath (2011) expressa que:  

 

A palavra „terceirização‟ não figura no dicionário da Real Academia 

Espanhola nem é uma tradução do inglês „outsourcing‟ que se utiliza como 

equivalente. O significado literal deste último termo é „provisão externa‟. No 

espanhol falado na América Latina, ou em português, bem pode se 

interpretar que terceirização tenta definir um trabalho realizado por terceiros, 

num sentido amplo (p. 33, tradução nossa.).  

 

Na continuidade do governo argentino, Cristina Fernandez de Kirchner (2007- 2011) 

sustentou a continuidade da pobreza e do trabalho terceirizado, já que esta questão se 

encontrava associada à manutenção do capital e ao próprio Estado na continuidade das 

mudanças nas relações de contratação trabalhista, nos convênios coletivos de trabalho por 
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empresa e os diversos programas sociais
83

, ainda que a Presidência do Estado argentino 

explicite que se vivia numa „década ganha‟
84

 dos anos 2001 a 2010.  

Os indicadores e índices do organismo nacional de estatísticas, Instituto Nacional de 

Estatísticas e Censos (INDEC), foram mudados para esquivar o aumento fictício da população 

para a classe média propagada pelo governo nacional. O quadro econômico e social estava 

configurado pela precarização, terceirização e programas sociais precários e cooperativistas
85

. 

Nesse contexto, o capital não precisava da especialização dos trabalhadores, pois a economia 

fora desagregada em numerosas partes que configuraram a organização das empresas 

contratistas, denominadas PYMES (pequenas e médias empresas).  

Neste período de 2001 a 2010, os trabalhadores de diversos setores da economia e do 

Estado mantinham condições precarizados e terceirizadas em relação aos trabalhadores 

enquadrados em convênios coletivos de trabalho apresentando numerosos conflitos, fenômeno 

conhecido como “passagem a estabilidade do trabalho”. Aqui são emblemáticos as 

experiências dos setores de trabalho de call centers, trabalhadores ferroviários, trabalhadores 

estatais, etc. As lutas da classe trabalhadora argentina contra a precarização e terceirização se 

expressam com clareza no assassinato do jovem Mariano Ferreyra
86

 - estudante da UBA e 

militante  de  esquerda  do  Partido Operário - em outubro  do  ano 2010.  Este  acontecimento 

                                                           
83

 Hasan Tuluy, Vice-Presidente da Região de América Latina e Caribe do Banco Mundial, reafirma que na 

América Latina e no Caribe diminuiu a desigualdade social, a pobreza moderada diminuiu mais dos 40% no ano 

2000 a menos dos 30% no ano 2010. Isso significa que uns 50 milhões de habitantes de América Latina saíram 

da pobreza passando a integrar a “classe média” e as famílias que não ingressaram neste setor são compreendidas 

na “classe dos vulneráveis” sendo a classe social mais numerosa da região. Disponível: 

http://bucket.clanacion.com.ar/common/anexos/Informes/94/81494.pdf.  

84
 O mesmo Informe declara no “caso da Argentina, a classe média ascendeu neste período de 9,3 milhões a 18,6 

milhões de pessoas, publicado em http://www.lanacion.com.ar/1526197-segun-el-banco-mundial-la-argentina-

duplico-su-clase-media-entre-2003-y-2009. A Presidente da Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, faz este 

informe, segundo discurso do dia 13 de Novembro de 2012. 

85
 A questão do „cooperativismo‟, uma forma de maior exploração entre os próprios trabalhadores, se apresenta 

como pilar central do governo „kirchnerista‟. Para isso, cria o Programa „Argentina Trabalha‟ no âmbito do 

Ministério de Desenvolvimento Social. O trabalhador, maior de 18 anos, sem ingressos na família, tem que pagar 

„monotributo‟ e gerar seu próprio emprego. Ampliação de informação em: 

http://minsocial.noticiasgob.com.ar/institucional/programa-argentina-trabaja.htm.  

86
 Seu assassinato e outros militantes feridos foram produzidos por grupos de choque, denominados “patota 

sindical”, organizados pela burocracia sindical do sindicato ferroviário. O máximo dirigente da burocracia do 

sindicato ferroviário era José Angel Pedraza, quem teve o controle sindical desde 1985. Se encontrava preso 

desde o ano 2012 e foi condenado a 15 anos de prisão em Abril de 2013, pelo Tribunal Oral Criminal de Buenos 

Aires.  

http://bucket.clanacion.com.ar/common/anexos/Informes/94/81494.pdf
http://www.lanacion.com.ar/1526197-segun-el-banco-mundial-la-argentina-duplico-su-clase-media-entre-2003-y-2009
http://www.lanacion.com.ar/1526197-segun-el-banco-mundial-la-argentina-duplico-su-clase-media-entre-2003-y-2009
http://minsocial.noticiasgob.com.ar/institucional/programa-argentina-trabaja.htm
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revelou e problematizou a intrínseca relação entre as empresas terceirizadas pelo negócio da 

terceirização, a burocracia sindical e o Estado argentino.  

O debate deste processo gerado a partir do assassinato penetrou nos âmbitos 

jornalísticos, acadêmicos, sindicais e do próprio Estado, já que a idéia da terceirização foi 

apresentada como produto inevitável da evolução capitalista e uma verdade acadêmica 

(RATH, 2011). Se no período de 1990, intensificou-se o processo de „contra-reformas 

estatais‟ na Argentina, nesta década, os expertos acadêmicos e financeiros do Banco Mundial 

afirmavam da necessidade de uma „nova geração de reformas sociais‟, posto que as mudanças 

das pessoas da “pobreza para a classe média”, não tinham condições internacionais para 

sustentar essas mudanças.  

Neste sentido, a categoria da crise foi necessária refletir para compreender que o 

sistema capitalista deixava as crises cíclicas, já na primeira metade do século XX com as 

reformas sociais, para ingressar numa crise estrutural e senil do modo de produção. A crise é, 

então, um componente intrínseco e norma do funcionamento da dinâmica do regime social e 

não uma anomalia do capitalismo (RIEZNIK, 2003). Portanto, a crise nacional argentina só é 

parte da crise geral de sobre produção de mercadorias e capitais que se manifesta de forma 

planetária.  

Nestas condições, essa crise sociopolítica estrutural da Argentina ao impactar no 

cotidiano da vida das classes sociais, também impactou no mundo educacional e universitário. 

A contra-reforma educativa foi observada como falha ao desestruturar o sistema educacional 

do ensino primário, secundário e universitário. A visível fragmentação (cada 

província/jurisdição pode resolver seu próprio sistema educativo, onde cada instituição 

educativa pode definir seu próprio projeto educativo institucional- PEI
87

-), a primarização dos 

conteúdos, a transformação dos currículos e diplomas, a conversão dos conhecimentos e 

capacitações dos docentes e outras inumeráveis mutações não traduziram os resultados 

esperados pelo Estado.  
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 Os “Projetos Pedagógicos Institucionais” (PEI) são um critério organizador defendido pelo Conselho Federal 

da Educação da Argentina para todos os seus níveis educativos, contidos no espírito da antiga Lei Federal de 

Educação, a nova Lei Nacional de Educação e a Lei de Educação Superior. Cada instituição educativa pode 

resolver por si mesma seu próprio PEI e sua vinculação com a „comunidade mais imediata‟ se concretiza em 

projetos específicos financiados por ONGs, empresas multinacionais e os padrinhos políticos e religiosos. 
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Na presente década e no quadro desta crise sociopolítica do sistema educacional 

apresenta um processo de dispersão, fragmentação e burocratização revelando destruição da 

educação pública e gratuita. O governo nacional e os provinciais discutiram diversos projetos 

para outorgar uma „unidade nacional‟ à educação e mudar a Lei Federal de Educação, a qual 

foi substituída pela Lei Nacional de Educação Nº 26.206 de 2006 e deixa vigente a Lei de 

Educação Superior Nº 24.521 do ano 1995, dentre outras
88

.  

Essa „unidade nacional‟ da educação corresponde à continuidade da fragmentação, já 

que a „nova‟ legislação contém os ideais, os princípios e as exigências da burguesia e dos 

organismos financeiros internacionais para reforçar a adequação da educação a serviço do 

mercado, da empresa capitalista e vincular o trabalho docente a precariedade trabalhista, tanto 

na esfera estatal como privada. Neste sentido, a Lei de Educação Superior não colide com esta 

nova Lei. Ao contrário, a primazia do mercado percorre o conjunto do projeto pedagógico-

político da burguesia argentina e das tendências internacionais.  

Em relação à Universidade, essa estratégia política do Estado se transformou na rápida 

desvinculação da ciência da universidade e das necessidades sociais, colocando-a no plano da 

“gerência do conhecimento”. Na realidade, faz muito tempo que a Universidade nacional 

argentina perdeu a relação com as prioridades sociais da população. No período „menemista‟ 

a ciência, a tecnologia e a inovação foram configuradas como um setor independente do 

Ministério da Cultura e Educação, criando-se posteriormente o Sistema Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação com objetivos próprios da política científica e tecnológica nacional, a 

traves da Lei Nº 25.467, aprovada o dia 20 de Setembro de 2001.  

O Estado argentino avança na criação do Ministério de Ciência, Tecnologia e 

Inovação Produtiva, através da Lei Nº 26.338, aprovada o dia 6 de Dezembro de 2007, e 

segundo o Informe de Gestão do ano 2008 deste novo Ministério, “sua criação responde à 

necessidade de promover a pesquisa, aplicação de orçamento e transferência dos 

conhecimentos científicos - tecnológicos ao conjunto social”. No caso de Brasil, o governo de 

Fernando  Henrique  Cardoso,  desde  o  Ministério  de  Ciência  e  Tecnologia,  no  ano 2000, 
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 Essa desestruturação está inscrita na continuidade de leis específicas: de orçamento educativo, de educação 

técnica e profissional, entre outras. Para um maior aprofundamento das diversas leis: MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN. Leyes Nacionales Vigentes. Disponível em: <http://portal.educacion.gov.ar/centro/leyes-

nacionales/>. Acesso em: 7 Agosto 2013. 

 

http://portal.educacion.gov.ar/centro/leyes-nacionales/
http://portal.educacion.gov.ar/centro/leyes-nacionales/
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elaborou o Livro Verde intitulado “Sociedade da Informação no Brasil”. Estas iniciativas 

estão no marco do processo latino-americano e mundial de combinação das políticas dos 

Estados e os capitais privados. Nos distintos países da América Latina (Brasil, Chile, 

Colômbia, México) dada as suas peculiaridades e diversos matizes, as discussões do ensino 

superior como “bem público” são utilizadas para incorporar às instituições privadas, 

vinculadas às corporações multinacionais na educação, na promoção de aquisições, fusões e 

joint ventures, a partir da crescente influência do processo de Bolonha (LEHER, 2010).  

Nota-se uma tendência mundial de diferenciação do sistema da ciência e tecnologia 

reafirmando a separação do campo científico da Universidade. No sentido da perda de 

autonomia universitária, se produz um processo de subordinação da Universidade à estratégia 

política do Estado, pela criação de agências e unidades de vinculação tecnológica, fundações, 

programas destinados a estabelecer contratos ou mecanismos de cooperação com entidades 

públicas e privadas, como refere se Emiliozzi (2009).  

Desta forma, no âmbito do novo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Produtiva, “possuir uma ampla oferta de instrumentos de financiamento destinado apoiar 

projetos inovadores, empreendimentos tecnológicos, investigações em ciência e tecnologia, 

formação e repatriação de recursos humanos, modernização de equipamentos e infraestrutura” 

intensifica o processo de internacionalização das relações científicas e acadêmicas de 

Argentina
89

. Também se expandem a criação de laboratórios e centros especializados
90

, 

agrupando redes de informatização e ensino à distância, grupos empresariais cooperando na 

sustentação da ampliação de universidades privadas
91

 como as ONGs
92

 financiando projetos 
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 Redes intercontinentais e regionais de cooperação, apoio, estímulo, financiamento, assessorias, etc., são: 

Associação Internacional de Universidades (AUI), Organização Interamericana universitária (OUI – IOHE), 

COLUMBUS, Associação ORION Rede de Universidades e ONGs Latino-americanas do Caribe e européias 

(vinculadas ao ensino a distância), Rede Íbero-americana para a Certificação de Qualidade de Ensino Superior 

(RIACES), etc. A modalidade de funcionamento das redes é através dos convênios de reciprocidade, de 

cooperação e de procura de fontes alternativas de recursos financeiros, denominados „donantes‟.  

90
 No nível internacional os laboratórios e centros especializados adquiriram complexidade pela diversificação 

das áreas de conhecimento, a multiplicação de programas de línguas estrangeiras, a melhora das técnicas, das 

„incubadoras‟ de empresas e micro-emprendimentos, dos resultados dos produtos científicos no mercado, etc. Na 

Argentina, a expressão mais definida é o CONICET, que ademais de ter a responsabilidade de fomento da 

ciência e formação de pesquisadores, organiza, assessora e subvenciona institutos e centros de laboratórios no 

sistema universitário.  

91
 Na Argentina, os grupos capitalistas como Pérez Companc têm sustentado financeiramente a Universidade 

Católica Argentina, a Universidade Austral, cooperantes do “Opus Dei” (instituição secular da Igreja Católica). 

92
 Numerosas ONGs pertencem a empresas multinacionais e a bancos internacionais que participam do negócio 

educativo através do apoio financeiro a projetos de diversas índoles e porque isto as isenta de impostos.  
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universitários e educativos, etc. A educação a distância constitui a manifestação mais acabada 

até agora, da privatização educativa, e em termos de Solano (2000) é “o negocio do século”. 

Tudo isso mostra essa natureza da perda de que a “educação está ao alcance de todos”, ou da 

“educação para todos”, que alguma vez a burguesia arvorara, sobretudo na época de „ouro do 

capitalismo‟.  

Será na primeira década do século XXI, a Secretaria de Políticas Universitárias (SPU) 

do Ministério de Cultura e Educação da Argentina desenvolver nas áreas de ciências sociais, 

humanas e ciências exatas uma estratégia ofensiva na reconversão da graduação universitária, 

nos conteúdos, diplomas e organização institucional das carreiras universitárias, através das 

reformas dos estatutos das Universidades na adequação a Lei de Educação Superior e no 

ingresso das carreiras nos processos de avaliação e credenciamento da CONEAU.  

Segundo Emiliozzi (2009) a “nova universidade deve ter a obrigação de permitir a 

indústria e empresas do país dar o salto de produtividade que necessitam para poderem 

concorrer nos mercados mundiais” (p. 99) e isso coloca em xeque a missão e função social da 

universidade. Essas mudanças apresentam conseqüências que afetam a totalidade da 

sociedade. Da época ditatorial a Universidade Argentina encontra sua centralidade em seu 

próprio desenvolvimento institucional pela intensificação da organização de professores nas 

disputas de governo e de poder dos âmbitos acadêmicos. Tedesco analisa, 

 

 

A universidade já não garante o acesso a postos de trabalho de prestígio 

social e alta renda, também não garante a qualidade dos conhecimentos e 

não consegue transformar-se num âmbito gerador de novos conhecimentos, 

através da investigação científica - técnica. Mercado de trabalho, docência e 

investigação, são os três aspetos que definem a crise universitária. (1980, p. 

190, tradução nossa).  

 

 

 

Sem dúvida a crise da universidade argentina tem sido enfrentada historicamente por 

grandes lutas estudantis e de docentes em relação às condições de trabalho, de ensino, da 

investigação e da democratização. A limitação e ausência do exercício dos direitos políticos 

da „comunidade universitária‟ (docentes, trabalhadores não - docentes e estudantes) na 
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opinião e decisões estratégicas universitárias põem em evidência a reivindicação da 

„democratização‟ da universidade. Diversos setores de professores e autoridades universitárias 

da Argentina rejeitam essa reivindicação, e essa rejeição é maior com a massa de estudantes 

universitários, e isto revela o processo de burocratização e fragmentação da vida universitária. 

Esse quadro reivindicatório e político estão na cena continental e mundial pela educação de 

qualidade científica e gratuita marcada pelas ações de lutas estudantis e de docentes, a 

exemplo disso no Chile, México, Espanha, etc. 

Impacta este quadro geral na formação de Trabalho Social e seu trabalho assalariado, 

abrindo novos debates de velhas e renovadas temáticas em torno das formas de inserção 

profissional nas condições de desemprego e precarização do trabalho, e do(s) método(s) de 

abordagem da realidade social na formação. A questão das práticas pré-profissionais da 

formação e as explicações teóricas, através de modelos e diversas correntes vai se encontrar 

na articulação com as condições de pauperização da profissão.  

Diversos eventos acadêmicos, profissionais e cursos específicos vão nortear a 

discussão e evidenciar a dispersão e fragmentação profissional de nosso país. A reativação das 

organizações políticas da categoria profissional no âmbito acadêmico e profissional se 

constitui num processo difícil, contraditório e lento para o horizonte de uma formação comum 

e nacional. E este processo integral está vinculado ao âmbito da universidade e às 

organizações profissionais e sindicais, fundamentalmente pelo aumento da pobreza nacional, 

regional e pela precarização do trabalho e suas condições materiais e salariais. Na totalidade 

deste processo é necessária a construção de um projeto sociopolítico da classe trabalhadora 

que direcione a universalidade da educação.  

O momento atual é complexo, no interior da universidade avança o pensamento único 

com prevalência de posições reformistas e anti–reformistas, tudo isso não coloca as tensões e 

contradições de forma clara, embora elas existam. A ausência de respostas do governo 

nacional à acumulação dos assuntos cotidianos e estruturais educativos e universitários, 

acentuados nas províncias de Argentina, manifesta a predominância de uma ofensiva 

conservadora e mercantilista. Parece-nos necessária uma orientação geral e integral de 

transformações da sociedade capitalista para examinar a totalidade da universidade argentina. 
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CAPÍTULO II 

 

PROVINCIALIZAÇÃO E EXPANSÃO 

UNIVERSITÁRIA NA REGIÃO COMAHUE 

 

O processo de provincialização
93

 dos Territórios Nacionais da Argentina, na década de 

1950, se estabeleceu nas diversas formas de organização econômica, social e política, segundo 

a localização dos Territórios Nacionais, bem como a presença dos povos originários
94

, suas 

fontes de matérias primas, recursos naturais e as relações socioeconômicas existentes.  

Cumpria-se o propósito de preparar as bases organizativas e de estruturação dos 

estados provinciais no âmbito nacional; no entanto, esses Territórios Nacionais se 

constituíram num período político de reestruturação socioeconômica da Argentina, após a II 

Guerra Mundial, contextualizado pelo acordo de Bretton Woods
95

 e as exigências do FMI de 

abertura dos mercados e fluxo de capitais (ROMERO, 2009).  

A economia das finanças implicava expandir os territórios, a extensão e a 

transformação do aparelho produtivo. A burguesia argentina apostou no ingresso e na 

circulação de capitais e empresas estrangeiras e, para isso,  apoiou a intervenção e as idéias do 

                                                           
93

 O nome da “provincialização” corresponde à formação das “Províncias” da Argentina. As províncias são 

equivalentes aos Estados, no Brasil. 

94
 „Povos originários‟ é a denominação adotada a partir da Declaração das Nações Unidas do ano 2007, em 

relação aos povos indígenas para todo o mundo, após vários anos de debates dos direitos humanos, dos direitos 

dos indígenas: sua identidade, cultura, língua, saúde, educação e, fundamentalmente, para eliminar a 

discriminação de milhões de indígenas do mundo. Neste sentido, ao se falar de „povos originários‟ da Patagônia, 

fazemos referência as „comunidades mapuches‟, por serem elas as maiores na região Comahue e por ter a „terra‟ 

como mãe da sua existência.  

95
 O acordo de Bretton Woods (Julho de 1944) consistiu-se na reunião internacional de 44 representantes das 

nações desenvolvidas e subdesenvolvidas no seio da II Guerra Mundial, nos Estados Unidos. Aí se definiu a 

substituição do padrão ouro pelo dólar como moeda internacional, criou-se o Banco Mundial (BM) e o Fundo 

Monetário Internacional (denominado inicialmente de Banco Internacional para a Reconstrução e o 

Desenvolvimento - BIRD -) e se estabeleceu o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT).  
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Conselho Federal de Investimentos (CFI)
96

 na regulação das regiões. Novas áreas da 

economia e atividades diversas no petróleo, petroquímica, indústria automobilística, etc. 

criaram sérias disputas e diferenças no interior da própria burguesia.  

Mas, este processo de reestruturação econômica se vinculava com a produção de 

conhecimentos científicos e tecnológicos que as novas universidades poderiam aportar. A 

necessidade de introduzir estas instituições universitárias no circuito do ensino superior se 

insere nas contradições dessa dispersão geográfica, nos interesses das burguesias locais, nas 

demandas e pressões do Estado Nacional e nos próprios conflitos, estudantis, sindicais e as 

disputas políticas a partir da expansão da economia nacional. Os projetos políticos do 

peronismo e do Movimento Popular Neuquino (MPN) têm destaque na construção e no 

desenvolvimento da universidade pública nacional da região Comahue e na 

institucionalização da profissão de Serviço Social/Trabalho Social, a partir da configuração 

das demandas sociais da classe trabalhadora e das escolas profissionais de SS/TS da região.  

 

2.1. Territórios Nacionais, o projeto do peronismo e o Movimento Popular 

Neuquino 

  

As primeiras discussões sobre o processo histórico dos Territórios Nacionais da 

Argentina datam do século XIX e inscrevem-se nas disputas políticas entre o nascente 

peronismo e as forças armadas pelo poder do Estado.  

Juan Domingo Perón
97

, ao ganhar as eleições nacionais em fevereiro de 1946 e 

novamente em 1951, havia criado um movimento político de escala de massa, 

fundamentalmente da classe trabalhadora. Em setembro de 1955 este movimento foi 

derrubado  em  um  contexto  das  seqüelas  do  desenvolvimento  da II  Guerra Mundial e dos 

                                                           
96

O Conselho Federal de Investimentos (CFI) foi um organismo criado em 1959 por acordo das Províncias para 

fomentar o federalismo e o desenvolvimento regional. Orientando as inversões do setor privado e apoiando este 

setor existe o Fundo Federal de Investimentos (FFI) cooperando com assistência técnica e empréstimos. 

Ampliação do tema e informação disponível em: http://www.cfired.org.ar/Default.aspx?nId=482 

97
 Juan Domingo Perón, militar - coronel – do exercito da Argentina, pertenceu ao Grupo Unido de Oficiais 

(GOU) onde se expressavam diversas tendências e estratégias políticas. Foi também Secretário do Ministro da 

Guerra, Edelmiro Farrel, e, posteriormente, Ministro de Guerra (ROMERO, 2009). 

http://www.cfired.org.ar/Default.aspx?nId=482
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reagrupamentos das classes sociais. Até hoje, esse movimento político ficou conhecido na 

história argentina como “peronismo” e que Repetti (2013) vai definir como “peronismo 

original”
98

. 

No âmbito das relações entre governo e trabalhadores, a estratégia de Perón foi apoiar 

a criação e a reativação dos sindicatos, vincular-se aos dirigentes sindicais e responder às 

demandas operárias através da intervenção do Estado nas relações entre patrões e operários, 

desenvolvendo a política do bonapartismo
99

, de conciliação das classes sociais, atuando no 

sentido de impedir a disseminação das idéias comunistas. Como expressa Repetti “essa 

organização política dos trabalhadores foi promovida pelo próprio regime peronista sob a 

lógica da cooptação na relação organizar para controlar” (REPETTI, 2013, pag. 36). 

Desenvolveu a posição de reconhecimento político de cidadania aos trabalhadores e, 

conseqüentemente, a conquista de direitos de cidadania política, então, “o fato da emergência 

no cenário político da classe trabalhadora organizada, como expressão da dinâmica que o 

pensamento conservador denominou “questão social”, constitui – para o pensamento burguês 

- um “problema”: o problema operário” (REPETTI, 2013, pag. 37). Tal e como destaca 

Perón em seu discurso na Bolsa de Comércio de Buenos Aires em 25 de agosto de 1944:   

 

… Sou inimigo do capital, e se vocês observarem o que eu acabo de dizer 

não encontrarão nenhum defensor mais decidido do que eu, porque eu sei 

que a defesa dos interesses dos empresários, industriais e comerciantes é a 

mesma defesa do Estado (...). Podemos dizer hoje, sem medo de errar, que 

de Jujuy até Tierra del Fuego e, de Buenos Aires a Mendoza, podemos 

orientar, dirigir e liderar as grandes massas de trabalhadores argentinos, e 

cada dia que passa iremos fazer melhor, porque diariamente conseguiremos 

fortalecer a disciplina sindical. Sem disciplina sindical as massas são 

incontroláveis. (GUERRERO, 2009, p. 48, tradução nossa). 

 

 

                                                           
98

 Repetti Gustavo, Tese Doutorado em Serviço Social, intitulada: “Reflexões sobre o Serviço Social Argentino: 

A formação Profissional sob os impactos do Peronismo Original, de 1943 a 1955”. UFRJ, 2013.  

99
 Bonapartismo é um regime político do Estado burguês que se caracteriza por se situar acima das classes 

sociais, para agir em nome delas, outorgando algumas concessões aos trabalhadores para a defesa dos interesses 

da classe burguesa. O Bonapartismo é conhecido como nacional-populismo.  
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Essa política organizada como “doutrina da justiça social”
100

 no final da II Guerra 

Mundial abriu diferenças entre militares e capitalistas, sobretudo pela decisão do 

Departamento de Estado Norte-americano de vincular Perón como partidário do nazismo 

(ainda que Perón admirasse o fascismo de Itália). A formação da frente política „União 

Democrática‟ associou-se com o embaixador Spruille Braden do Departamento de Estado 

norte-americano
101

.  

O desequilíbrio das forças políticas coloca outro cenário: a Jornada do dia 17 de 

outubro de 1945, ocasião em que a classe operária argentina se concentra massivamente na 

Praça de Maio pedindo a liberdade de Juan Domingo Perón
102

. Este fato histórico e político 

determinam às futuras relações sociais entre as classes sociais no país e encaminha a criação 

do partido político denominado “Laborista”.  

A II Guerra Mundial trouxe benefícios à Argentina no que diz respeito às exportações, 

já que os países da Europa estavam devastados pela guerra, o que facilitou o desenvolvimento 

industrial, agropecuário e a organização dos trabalhadores, incluindo os trabalhadores rurais 

que passaram a adquirir direitos antes não reconhecidos. Mas, a política norte-americana de 

boicote a Argentina e de massificação de matérias primas, cereais e dólares para os países 

europeus, - sobretudo a partir do Plano Marshall
103

 (1948) -, significou a queda das 

exportações e a redução de produção de diversos setores da economia.  

Juan Domingo Perón, em seu segundo governo (1951-1955), aprofundou algumas 

medidas, a exemplo da dissolução de vários núcleos que haviam lhe apoiado, entre eles o 

Partido Laborista para criar o Partido Peronista (“Justicialista”). Romero (2009) explica que 

Perón substituiu a direção da Central Geral de Trabalhadores (CGT) por dirigentes de escassa 

trajetória, “indicando, desta forma, a vontade de subordinar ao Estado a cúpula do movimento 

                                                           
100

 A „doutrina da justiça social‟ está contida, originariamente, na Encíclica “Rerum Novarum” de Pio XI e 

estabelece a relação „justa‟ entre capital e trabalho, apresentando a questão operária.  

101
 Romero refere que “em Junho de 1945 uns Manifestos da Indústria e Comércio repudiam a legislação social 

do governo” e diversos setores forçam a renúncia de Juan Domingo Perón, o dia 8 de outubro de 1945 

(ROMERO, 2009, p.101). 

102
 O Presidente Edelmiro Farrel ordena a detenção de Juan Domingo Perón. 

103
 O Plano Marshall foi projetado pelo Departamento de Estado norte-americano para a reconstrução social e 

econômica dos países após II Guerra Mundial.  
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operário e suas organizações sindicais” (ROMERO, 2009, p. 109)
104

. O segundo governo de 

Perón vivenciou outras condições sociais e políticas. O controle estatal nos sindicatos foi 

contraditoriamente complexo e precário porque a partir de 1950 começou o processo de 

inquietação das bases operárias dos sindicatos. A resistência operária teve seu epicentro na 

greve ferroviária de 1951, militarizada por Perón.  

As relações políticas e econômicas de Perón com o governo norte-americano se 

transformaram em ingressos de empresas norte-americanas na Argentina, especificamente o 

“projeto petroleiro através do convênio com o Standard Oil da Califórnia pelo contrato de 

exploração de 40.000 hectares na Província de Santa Cruz com amplos direitos” (ROMERO, 

2009, p. 12). Também pela primeira vez em dez anos, o Estado argentino pede ajuda 

financeira, “um empréstimo externo do Eximbank dos Estados Unidos de 125 milhões de 

dólares, devendo a Argentina eximir às empresas petroleiras norte-americanas dos impostos 

das vendas” (GUERRERO, 2009, p. 64). 

Os militares estavam divididos e a Igreja Católica, já opositora de Perón, criou o 

Partido da Democracia Cristã. O Partido Laborista havia se transformado em Partido 

“Justicialista”. As várias medidas políticas decididas pelo Estado argentino pela laicização, a 

divisão nas forças armadas (Marinha, Exército, Aeronáutica) e a imposição da „doutrina 

justicialista‟ indicavam o esgotamento desse regime e influíram na queda de Perón. No dia 20 

de setembro de 1955 Perón se refugiou na embaixada do Paraguai e, três dias depois, o Geral 

Eduardo Lonardi, em Buenos Aires, se declarava Presidente Provisório da Argentina, como 

chefe da “Revolução Libertadora”
105

. É neste ambiente político e social, de maior 

                                                           
104

 O autor destaca que na época os dois sindicatos mais importantes na década de 1940 a 1950 eram a União 

Ferroviária com quase 100.000 filiados e a União Operária da Construção com mais de 50.000 filiados. “A 

sindicalização se estendeu rapidamente nos sindicatos industriais e empregados do Estado. A lei de Associações 

Profissionais assegurou a existência de grandes e poderosas organizações – um sindicato por ramo da indústria e 

uma única confederação - com força para negociarem com a representação patronal, mas, dependentes do „status 

da união‟ outorgado pelo Estado. As orientações e demandas circulavam, preferentemente, de cima para baixo e 

a CGT, dirigida por pessoas medíocres, foi a responsável por transmitir as diretrizes do Estado aos sindicatos e 

de controlar os desobedientes. Semelhante foi a função dos sindicatos com respeito as organizações sindicais de 

base: controlar, reduzir o espaço de ação autônoma e intervir nas seções muito inquietas. Ao mesmo tempo, 

fizeram-se cargo de funções cada vez mais complexas tanto na negociação dos convênios de trabalho como nas 

atividades sociais, desenvolvendo uma administração especializada, transformando a fisionomia dos dirigentes 

sindicais numa burocracia estável, muito diferente dos velhos lutadores” (ROMERO, 2009, p. 109, tradução 

nossa). Em 1957, a classe operária argentina cria as “62 Organizações” (agrupamento de 62 organizações 

sindicais, integrado inicialmente por comunistas e peronistas).  

105
 A “Revolução Libertadora” e o golpe de Estado da “União Democrática” foram organizados com tempo 

suficiente. A Igreja, o Partido Democrata Cristã e os setores oligárquicos organizaram manifestações públicas. 

Na metade de 1955 mais de 3.000 comandos civis e as forças armadas fizeram um bombardeio na Casa de 

Governo com centenas de mortes e feridos. Enquanto isto, a classe trabalhadora foi mantida calma pela CGT. 
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subordinação da classe trabalhadora à burocracia sindical, e de maior presença do capital 

estrangeiro no âmbito das relações internacionais, o peronismo foi proibido, surgindo, 

portanto a “resistência peronista”. 

Na Lei No. 14.408 de 15 de Junho de 1955, promulgada antes de sua saída do 

Governo, Perón declara “Províncias” aos Territórios Nacionais, inclusive a Patagônia, fonte 

genuína de recursos naturais hidrocarburíferos e aqüíferos, fruticultura e complexos de 

mineração. A antiga Lei Nº 1.532 de 1884
106

, definia que os Territórios Nacionais incluíam 

La Pampa, Grã Chaco, Misiones, Formosa, Terra Do Fogo, Neuquén, Rio Negro, Chubut e 

Santa Cruz.  

As mal denominadas “Campanhas do Deserto”
107

, do século XIX, do Governo de Julio 

Argentino Roca executavam a política de extermínio dos indígenas, para forçar a migração e 

colonização. Para quem participava destas campanhas, isto é - seus financiadores-, recebiam 

como forma de pagamento grandes extensões de terras. Dependendo da região as terras eram 

mais ou menos férteis possibilitando a extensão da criação de animais domésticos. Essas 

formas de concessão de terras fizeram-se sob diversas leis (de “empréstimo”, de “prêmios 

militares”, de “leilão público”) e sem nenhum controle. Nos territórios patagônicos esta 

situação se manteve até 1930, momento da criação da Direção de Terras e Colônias na cidade 

Neuquén
108

.  
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 A Lei Nº 1532 estabelecia para a formação municipal e para o tribunal de paz de caráter eletivo a quantidade 

de mil habitantes de uma localidade, trinta mil habitantes para formar a Legislatura e sessenta mil habitantes para 

transformar o território em província.  

107
 As denominadas “Campanhas do Deserto” realizadas tanto por Juan Manuel de Rosas (1833 e 1834) como no 

Governo de Julio Argentino Roca (1879 até 1884) significaram um processo de genocídio da população indígena 

(tehuelches, mapuches).  

108
 A questão da apropriação, venda, concessões, doações e arrendamento de terras públicas nos Territórios 

Nacionais é ampliada em diversos trabalhos e artigos acadêmicos e textos – especificamente de historiadores - 

produzidos a partir da década de 1980, já que a temática dos Territórios Nacionais não era objeto de estudo nem 

de análise. No século XIX, pela discussão dos limites com o Chile, a circulação de produtos e o intercâmbio 

comercial era livre mas ainda primitivo. Um trabalho detalhado dos limites e das formas de resolução da 

propriedade das terras pode ser encontrado em:  BLANCO, Graciela – pesquisadora da Universidade Nacional 

de Comahue e CONICET- no artigo: “La ocupación de la tierra pública en Neuquén: política distributiva, 

formas de tenencia  y uso del suelo (1880-1920)”, publicado em “Mundo Agrário, Revista de Estúdios Rurales, 

Vol. 7, Nº 14, primeirosemestre de 2007, Centro de Estudios Históricos Rurales, Universidad Nacional de La 

Plata.  
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Após numerosos projetos de provincialização é o peronismo que vai desenvolver seu 

interesse no movimento político e econômico dos Territórios Nacionais. O governo central 

concretiza a delegação parlamentar dos territórios e permite a participação dos delegados nas 

eleições nacionais de 1951 e 1954, até outorgar a provincialização (RUFFINI, 2005). A 

integração dos Territórios Nacionais ao aparelho produtivo, expansão econômica e política 

migratória se deu pari passu à conquista dos direitos políticos. Neste sentido, Ruffini (2005, 

p. 6) adverte que “a provincialização foi concedida na medida em que os Territórios 

Nacionais foram “peronizados” e manifestaram sua adesão doutrinária aos princípios e 

política justicialista nos primeiros ensaios eleitorais realizados a partir de 1949”.  

Além da reserva de uma parte da arrecadação dos impostos, o projeto do peronismo 

incluía a inserção dos Territórios Nacionais nos Planos Qüinqüenais (1º e 2º)
109

, na 

preparação de “duas ordens: bem-estar econômico, com desenvolvimento de obras públicas, 

saúde, ensino e melhoramento do executivo, legislativo e judiciário” (PRESIDÊNCIA DA 

NAÇÃO, Plano de Governo 1947-1951, Tomo I, p. 33. apud RUFFINI, 2005, p. 9),  

considerando-se que em 1949 foi aprovada a nova Constituição Nacional da Nação, Secretaria 

Técnica, Plano de Governo 1947-1951, Tomo I, p 33. 

Nas idas e vindas da discussão pela provincialização dos Territórios Nacionais tiveram 

forte intervenção a Secretaria de Trabalho e Previsão na questão sindical, a Fundação Eva 

Perón na questão assistencial e a Direção Geral de Ação Política dos Territórios Nacionais na 

questão política (RUFFINI, 2005):  

 

em Rio Negro, se registraram contratos de operários e patrões do campo da 

construção (1947), habilitação da Colônia Marítima Escolar na praia „El 

Condor‟ (1949), incorporação de oito estudantes do Colégio Nacional de 

Viedma na cidade Estudantil Eva Perón (1952), criação da Comissão para 

Difusão do plano econômico (1952), a criação da Junta de Estudos 

Históricos de Bariloche e o Instituto de Estudos Econômicos e Sociais de 

Geral Roca, organização de jornadas peronistas (1955) entre outros 

(RUFFINI, 2005, p.12, tradução nossa).  
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 Os dois Planos Quinquenais são os instrumentos de planejamento nacional, compreendendo todo o período do 

Governo de Juan Domingo Perón e contendo o conjunto das políticas do Estado no âmbito social, econômico, 

jurídico e político.  
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O processo de provincialização do Rio Negro e Neuquén apresentam diferenças. Na 

Província de Rio Negro, sua capital – Viedma - foi fundada em 1779 e designada, no ano 

1900, cidade capital do Território de Rio Negro. Enquanto isto a Província de Neuquén tinha 

a cidade de Chos-Malal como capital e em 1904 a capital é situada no Neuquén
110

. Masés et. 

al. (1994) salienta que “a chegada da ferrovia à Confluência
111

, como posteriormente 

aconteceu com Zapala, foi o fator determinante para colocar fim ao isolamento e a 

dependência com o Valle Inferior e Carmen de Patagônios”
112

. Nas primeiras décadas do 

século XX, ambas as províncias com desenvolvimento rural tinham definidas, desde a época 

dos Territórios Nacionais, as cidades centrais: Geral Roca no Alto Valle, Viedma na zona 

atlântica (do Oceano Atlântico), Choele-Choel no Valle Médio e Bariloche na zona andina 

(Cordilheira dos Andes)
113

.  

Foram estas determinações históricas e políticas que fizeram com que os Territórios 

Nacionais de Rio Negro e Neuquén não se organizassem politicamente em prol da 

provincialização, uma vez que esta se colocava como uma estratégia do peronismo na disputa 

pelas relações comerciais, econômicas e produtivas, vinculadas às condições de outorgar 

direitos políticos. O país havia ocupado um lugar de destaque no cenário internacional na 

produção e exportação de carnes e grãos de cereais, sendo a grande crise de 1930 a 

responsável pelo golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen.  

A “pampa úmida”
114

 inserida no comércio nacional e as relações internacionais, em 

um momento de avanços da indústria pesada (siderúrgica, automobilística, petróleo, etc.), 

precisavam de outras vinculações para as exportações e para a dinâmica econômica e política 

nacional. Entre os golpistas de 1930 existia o ímpeto da indústria siderúrgica, com dificuldade 

para seu progresso pela negativa norte-americana de provisão de capitais para esse destino, 

                                                           
110

 Originalmente situada na Confluência pela chegada do trem– obra finalizada na cidade de Zapala na década 

de 1910. (MASÉS, et. al., 1994). 

111
 Confluência é o lugar de união dos rios Limay e Neuquén, de Neuquén Capital.  

112
 Carmen de Patagones, cidade localizada na costa do Oceano Atlântico na Província de Buenos Aires, perto da 

cidade de Viedma (capital da Província de Rio Negro). 

113
 IUORNO, Graciela y Crespo, Edda (coord.). “Dossiê: Reflexões em torno dos estudos sob Territórios 

Nacionais”. Nuevos Espacios. Nuevos problemas. Los territorios nacionales. Neuquén, Educo-Universidad 

Nacional del Comahue-Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco-Cehepyc, Editores, 2008. 

Disponível em: <http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/tn05.pdf. >. Acesso em: 03 Nov. 2013. 

114
 A “Pampa úmida” argentina refere-se a região agropecuária (cereais e carnes) correspondente as Províncias 

de Córdoba, Santa Fé e a de Buenos Aires. 

http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/tn05.pdf
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dada a anulação dos convênios petroleiros dos golpistas com as empresas norte-americanas 

(GUERRERO, 2009).  

Desta forma, a região „Comahue‟, Rio Negro e Neuquén transformaram-se em 

“Províncias” a partir das respectivas Convenções Constituintes, pela promulgação das 

Constituições Provinciais. Isto significou que o governo nacional transferia os direitos às 

províncias, mas compartilhava em conjunto com estas uma parte dos benefícios, ou seja, o 

governo nacional realizava assim a subtração de uma parte da riqueza da produção e o direito 

de interferir no processo das relações econômicas e sociais mais amplas.  

O processo da provincialização da região coroava as crescentes correntes migratórias 

na procura do “bem-estar social” e as conseguintes respostas do Estado, agora de grandes 

obras públicas, infraestrutura, novos profissionais, formação de quadros técnicos e 

administrativos e a criação da educação universitária.  

Desta forma, a questão educativa, sanitária, de moradia e social transformaram-se em 

temas da agenda do Estado Provincial e Nacional. Desde 1918, a Província de Neuquén foi 

fonte de exploração petrolífera, o que mais tarde resultou na criação da empresa estatal, - 

Jazidos Petrolíferos Fiscais (YPF)- constituindo o que se denominou a “comarca petroleira” 

das cidades de Plaza Huincul - Cutral-Co
115

. Precisamente, são em torno da exploração, da 

comercialização das reservas de petróleo e gás e das grandes represas hidroelétricas que se 

mobilizavam as relações econômicas e sociais e os antagonismos sócio-políticos.  

Segundo Favaro (1999) a „Revolução Libertadora‟ de 1955 traz à Argentina a divisão 

entre peronistas e antiperonistas, diante da proibição do peronismo
116

. Ela analisa essa divisão 

na manifestação de movimentos focalizados nas recentes províncias, particularmente na 

Província de Neuquén, com a presença da família Sapag, - originária do Líbano e que  chegou 

                                                           
115

 Coincidentemente com os primórdios da I Guerra Mundial foram descobertas as jazidas de petróleo da 

“Comarca Petroleira” como o „Pozo Nº 1‟ de Cutral- Có em 1918. Em 1963 e 1970 são descobertas as jazidas de 

petróleo em Catriel (Província de Rio Negro) e em 1967 e 1970 em Rincón dos Sauces (Província de Neuquén).  

116
 A mesma autora reflete que nessa proibição, Perón, do exílio, dava as ordens a seus dirigentes locais de apoio 

a determinados candidatos, porém isso nem sempre foi aceito pelos grupos provinciais. Na Argentina, no ano de 

1955, sem Perón, “existiram proximidades entre o governo e homens que haviam tido problemas no 

justicialismo, tais foram os casos de Saadi e Bramuglia, criando-se os primeiros partidos “neo - peronistas”: 

União Popular (UP) organizado por Bramuglia, Partido Populista (PP) por Saadi e Partido dos Trabalhadores por 

ex-socialistas como Deghi e Rocca (AMARAL, S.; PLOTKIN, M., 1993, apud FAVARO, 1999, p. 140). 
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a esta província nos inícios do século XX
117

-, e na criação do MPN no mês de Junho de 

1961
118

. Neuquén participou das eleições para os cargos de Presidente e Vice – presidente, em 

1951, e a maioria optou pelo justicialismo. Porém, o panorama político nacional de 1958 não 

expressava os interesses da Província de Neuquén (FAVARO, 1999). Favaro reafirma com as 

palavras de Felipe Sapag o surgimento do MPN,  

 

em 1958 segundo a ordem de Perón havia que votar em Frondizi, todos 

obedeceram, menos nós que votamos em branco, dado que não aceitamos 

pactos e compromissos, reunimos um grupo de amigos e decidimos criar o 

Movimento Popular Neuquino. O objetivo era claro: defender os interesses 

provinciais por cima das diferenças ideológicas nacionais, sermos 

independentes. Declaram-se peronistas, mas não aceitam a verticalidade e 

esta impede a manifestação do povo e de seus dirigentes (“La historia de los 

partidos provinciales. El Movimiento Popular Neuquino”, 1983, FAVARO, 

1999, p. 144, tradução nossa). 

 

Iuorno (2003)
119

 explica as formas históricas do MPN ao se constituírem como força 

política hegemônica na Província de Neuquén, há cinco décadas. Mas, esse poder dominante 

só foi possível pela aliança com o poder central nacional e com governos ditatoriais. Na 

primeira metade do século XX as famílias emigrantes, árabes e européias, consolidaram sua 

inserção econômica e comercial e o desenvolvimento das relações políticas possibilitaram a 

conquista do poder do Estado e seu domínio político provincial. Ainda que a família Sapag se 

declarasse peronista, mas, independente das frações políticas dominantes, sua política 

nacional - popular provincial e regional gerou um desenvolvimento contraditório.  

 

                                                           
117

 Favaro explica a história da chegada da família Sapag a Zapala, em 1890, desenvolvendo atividades 

comerciais nessa cidade. Três filhos de Canaán Sapag - Elias, Felipe e Amado - ocupavam cargos públicos e 

políticos na década de 1930. No contexto da crise de 1930, em 1932 Elias e Felipe Sapag se trasladaram a 

Cutral-Co e continuaram suas atividades políticas em comissões vicinais até Felipe Sapag chegar a Intendência 

de 1952 até 1955. Os Sapag haviam participado na criação do Partido Laborista de Perón. Nas eleições nacionais 

do ano 1963 ganha a chapa Felipe Sapag - Pedro Mendaña, obtendo maioria na legislatura e quase a totalidade 

das Intendências municipais. (FAVARO, 1999).  

118
 É o único partido político que não volta formalmente ao Partido Justicialista. 

119
 Iuorno Graciela, no Artigo “Poder y Familias. La dinámica articulación de redes sociales y políticas” (cap.4). 

O capitulo é uma versão ampliada e revisada do artigo publicado em “Avances del Censor”, Nº 4, Faculdade de 

Humanidades e Artes, Rosário, Ano IV, 2003. Disponível em: 

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/libros/argentina/cehepyc/cap4.pdf>. Acesso em: 02 Nov. 2013. 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/libros/argentina/cehepyc/cap4.pdf
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As famílias da comunidade árabe instalaram-se em diversas cidades da Província de 

Neuquén formando um bloco de poder vinculado à direção das organizações das 

„comunidades mapuches‟ e os regimentos militares instalados no Neuquén. Este bloco de 

poder começou a integrar firmes laços com a burguesia nacional e os capitais estrangeiros. O 

desenvolvimento do MPN se produz com a ocupação de diversos cargos políticos do Estado 

Provincial e de relações sociais históricas com os afilhados ao MPN, baseado no “clientelismo 

político”. Neste sentido, o Estado da Província de Neuquén foi se transformando no 

instrumento de cooptação política de determinadas famílias vinculadas à família Sapag, 

personalidades e grupos sociais e políticos.  

Estas relações foram mediadas através de empréstimos, subsídios, instalação de 

empresas no „parque industrial‟, desenvolvimento da grande obra pública de escolas, hospitais 

e serviços públicos. Essa rede de relações familiares e sociopolíticas integrou a elite 

provincial, ocupando cargos públicos como funcionários estratégicos do Estado, 

especialmente nos organismos públicos do governo e nas áreas fundamentais, como petróleo, 

gás e derivados. Considera-se que Felipe Sapag e as redes familiares formaram um clã 

provincial
120

, donos de terras e grandes empreendimentos empresariais.  

A direção do partido político do MPN fez do Estado uma fusão política com o MPN 

consolidando-se como classe social dominante na totalidade das funções do Estado. O 

funcionamento do Estado-Partido se deu no paulatino empobrecimento social da população e 

na formação de uma base social cooptada para os votos das eleições mediante favores e 

benefícios sociais e políticos, denominado “ponteiros do MPN”.  

As condições históricas e políticas nacionais e internacionais foram condicionando as 

mudanças do MPN para manter-se no poder político. Felipe Sapag ao dirigir e ter a liderança 

do MPN e o apoio da população provincial desenvolveu politicamente o caudilhismo
121

. A 

crise sociopolítica geral, ao combinar caudilhismo e a política do clã Sapag, vai aprofundar 

um processo de desagregação social e política, de ausência de respostas estatais às 

necessidades da classe trabalhadora neuquina e na defesa pública do capital financeiro. 

                                                           
120

 Clã é uma associação de famílias que formam um grupo social, fechado e unido por interesses comuns e 

reconhecendo a autoridade de um chefe. 

121
 O „caudilhismo‟ é a figura com o supremo poder que faz do governo uma ditadura, expressando a articulação 

dos interesses pessoais e os interesses regionais. América Latina e Argentina têm muitas experiências de 

caudilhismo.  
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Mapa 01 (2): Localização das cidades das Províncias de Neuquén e de Rio Negro. 

 

Referências: 

1. Neuquén Capital 

2. Cutral - Co 

3. Plaza Huincul 

4. Zapala 

5. Chos - Malal 

6. El Chocón 

7. Challacó  

8. Huncal 

9. Colipilli 

10.  São Martín dos Andes 

11.  Bariloche  

12. Cinco Saltos 

13.  Cipolletti 

14. Allen  

15. General Roca 

16.  Cervantes 

17.  Mainque 

18. Ingeniero Huergo 

19. General Godoy 

20. Villa Regina 

21. Chichinales 

22. Choele Choel 

23. Viedma 

24. El condor 

25. Carmen de Patagões, Pcia. de 

Buenos Aires. 

26. Confluência dos Rios Limay e 

Neuquén
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2.2.    Participação das „forças vivas‟, da indústria, o movimento estudantil 

e sindical  

 

Na região Comahue, as décadas de 1960 e 1970 consolidaram, pela via da 

provincialização, um período de conquistas sociais em relação aos direitos do trabalho, saúde, 

educação e dos direitos políticos dos trabalhadores. Todavia, tais conquistas estavam longe de 

significar um efetivo exercício de direitos, dadas às diversas dificuldades e carências da vida 

cotidiana.  

As cidades da região começaram a ter um rápido crescimento pelas migrações, 

produto do desenvolvimento da grande obra pública, mas há necessidade de trabalhadores 

qualificados para o desenvolvimento político para consolidar os Estados Provinciais. 

Aparecem, então, diferenças socioeconômicas e culturais entre os setores urbanos e rurais.  

Masés (1998), na Introdução da segunda parte de sua pesquisa “O mundo do trabalho 

em Neuquén, 1930-1970”, explica que as condições sociais e materiais da vida neste período 

eram profundamente precários. Exemplo disso são os registros de mais de dois mil acidentes 

de trabalho, dados reconstruídos pelas denúncias de mortes por acidentes, de cobrança de 

indenizações e pelas diversas folhas de expedientes como homicídios por imprudência.  

O início do processo da luta de classes local é com várias lutas regionais no final da 

década de 1960, como expressão do „Cordobazo‟ e das revoltas populares em várias 

províncias e cidades de Argentina, durante o governo militar de Juan Carlos Onganía 

(1966)
122

. Este processo e a configuração da economia regional tiveram incidências no 

contexto de inserção da participação das “forças vivas”, das organizações da indústria e o 

movimento estudantil e sindical.  

Especificamente na Província de Rio Negro, as cidades de “Alto Valle”, Geral Roca e 

Cipoletti apresentavam um importante desenvolvimento industrial, administrativo e político. 

Na cidade de Cipoletti (distante 10 km da cidade de Neuquén, no outro lado do Rio Neuquén),  

                                                           
122

 Para referir-nos a esses movimentos históricos de lutas, em disciplinas como História e Sociologia, existem 

debates importantes em relação a estes movimentos na década de 1960, que correspondem a „puebladas‟, 

rebeliões, semi-insurreições ou levantamentos sociais urbanos. 
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nos meses de setembro e outubro de 1969, se surgiu uma mobilização popular, conhecida 

como “Cipoletazo”. Este movimento popular apoiava o Dr. Júlio Dante Salto
123

 (a cargo do 

Comissionado Municipal de Cipoletti) pelo fim da intervenção militar da Província de Rio 

Negro, em um momento de importante produção frutícola para exportação internacional. 

Tapia (2010) analisa a rivalidade econômica e política centralizada na cidade de Geral Roca, 

de menor produção econômica e centro político da União Cívica Radical (UCR). Um 

acontecimento importante foi a renúncia do Governador da Província de Rio Negro, Luis 

Lanari, em agosto de 1969. Houve uma intervenção provincial, assumindo o poder o 

Engenheiro Juan Antonio Figueroa Bunge, de maiores vinculações com os setores 

econômicos e políticos de Geral Roca e vinculações financeiras para obra pública.  

A mobilização é iniciada pelas instituições sociais, denominadas a partir desse 

momento “forças vivas”: Câmera Junior, Rotary Clube, Câmara de Indústria e Comércio, 

associações de coletividades espanhola, italiana, israelita, chilena e as comissões de vizinhos 

dos bairros. Somam-se a estas os dirigentes dos sindicatos da fruta, ferroviários, das indústrias 

químicas, etc.; “uma assembléia popular permanente debate as estratégias de forma conjunta – 

intendente e „forças vivas‟, formam comissões que organizam viagens a Buenos Aires para 

reuniões com o governador, e com as forças policiais e militares com o propósito de dar apoio 

a seu Intendente” (TAPIA, 2010, p. 6). 

Essa organização social convoca a mobilização da cidadania de Cipoletti. Dias depois, 

com o povo nas ruas e barricadas há um cenário de destituição do Intendente, ocupação 

militar do exército de Neuquén e desenvolvimento do “Rosariazo”
124

. A Província de Rio 

                                                           
123

 Maria de los Angeles Tapia (UNCo- GEHISO), descreve a história do Dr. Julio Dante Salto. Médico, militar, 

aposentado, retirado do Exército em 1961, participou como médico no Hospital de Neuquén e de Cipoletti e 

também dos sindicatos da Fruta e dos Ferroviários. Militante do radicalismo (União Cívica Radical Intransigente 

- UCRI) participou nas eleições de 1963 e ascendeu à Presidência do Conselho Municipal até 1969. A ditadura 

de Onganía vai confirmar-lhe como “comissionado municipal”. O Dr. Julio Dante Salto construiu serviços 

básicos (obras de gás, esgotos, iluminação nas ruas, planos de moradia, criou escolas de música, cerâmica, 

creches municipais, coro polifônico, biblioteca popular, etc. Artigo “El Cipoletazo, aproximación para la 

comprensión de una pueblada en el Alto Valle de Rio Negro. La dimensión de la prensa en el conflicto”, 

apresentada por María de los Ángeles TAPIA na Mesa Nº 9: Instituições, atores e práticas políticas, das 4tas. 

Jornadas de História da Patagônia, realizadas em Santa Rosa (Província de La Pampa), 20-22 de Setembro de 

2010. Tradução nossa. 

124
 A rebelião popular conhecida como “Rosariazo”, na cidade capital Rosário, da Província de Santa Fé (no 

litoral da Argentina) se produz os dias 16 e 17 de Setembro de 1969. Os operários ferroviários protestavam 

contra o Decreto Lei Nº 18.360 e a reestruturação da empresa, - agora Ferrovias Argentinas-, e contra abolição 

das demissões de operários. A CGT declara uma greve geral e se somam os estudantes. Foram incendiados 

ônibus, não havia transporte e a cidade foi sitiada pelas forças armadas.  
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Negro sofre intervenção do Governador Geral Roberto Requeijo
125

. Finalmente, o Dr. Salto 

renuncia e é substituído pelo Dr. Alfredo Chertudi. Nesse período existiram numerosas 

detenções e proibições de difusão do conflito pela mídia.  

Nesse contexto, em 1972, na cidade de Geral Roca, se realiza outro protesto popular, 

conhecido como “Rocazo”, causado pelas disputas políticas e econômicas no final da ditadura 

de Juan Carlos Onganía e do interventor militar da Província de Rio Negro, Roberto Requeijo. 

Enquanto as “forças vivas” da cidade, - as instituições do Colégio de Advogados, a Câmara de 

Agricultura, Indústria e Comércio (CAIC), dirigentes políticos vinculados a UCR, Movimento 

de Integração e Desenvolvimento (MID) e Democracia Cristã- consideravam a decisão do 

interven . Circunscrição Judicial na cidade de Cipoletti como perda de 

privilégios e tendência ao ocaso econômico-político (SPANGARO, 2011). A cidade de Geral 

Roca era, nesse momento histórico, o centro cultural, administrativo e produtivo mais 

importante da região de Comahue e se diferenciava do resto dela e de sua população pela elite 

burguesa.  

Diante dessas decisões no dia 3 de Julho de 1972, Fermín Oreja (Comissionado 

Municipal da cidade de Geral Roca) renuncia e convoca o povo para uma Assembléia 

Popular. Neste momento, declara-se uma greve de empresários, bancos e estabelecimentos 

educativos, que deliberavam no “Clube do Progresso”. Rapidamente os manifestantes 

ocuparam a Municipalidade, designando uma Comissão Provisória de Governo integrado pela 

CAIC e pelo Colégio de Advogados, mas os manifestantes foram duramente reprimidos,  

 

Como expressão da problemática nacional de luta pela apropriação do 

excedente econômico e em oposição ao sistema destaca-se conflitos entre 

produtores de frutas e governo, operários e proprietários dos galpões de 

embalagem, assembléias regionais que lutam pela libertação dos presos 

políticos e sindicais. Como tentativa, a mobilização multi - setorial para a 

criação da Universidade Nacional de Comahue transborda as ruas de jovens, 

novos atores sociais comprometidos com uma Universidade livre das tutelas 

econômicas internacionais (BALMACEDA, 2002-2003, p. 56, tradução 

nossa). 
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 Geral Roberto Requeijo, interventor militar da Província de Rio Negro de Setembro de 1969 até Agosto de 

1972.  
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A militarização do conflito por parte do governo nacional
126

 adquiriu proporções 

populares e a população dos bairros ampliou o espectro das suas reivindicações. Segundo 

Spangaro (2011) em Geral Roca, “a desobediência civil havia começado” (p. 37), com 

barricadas, piquetes e mobilizações. O conflito adquirira expansão nacional e internacional e a 

Associação de Entidades Jornalísticas da Argentina (ADEPA) solicitava ao Ministério do 

Interior do Governo Nacional a imediata libertação dos detidos
127

. Os protestos nas ruas 

continuaram e no dia 10 de julho a cidade de Geral Roca foi declarada “Zona de emergência” 

pelo Ministério do Interior e o Presidente Agustín Lanusse manifestava o restrito respeito à 

liberdade de imprensa. Existiram numerosos apoios ao “Rocazo”, do bispo Jaime de Nevares 

de Neuquén, a mediação de Elias Sapag, de sindicatos, etc. No dia 17 de Julho, o Governador 

Requeijo designa Intendente da cidade de Geral Roca o Coronel Enrique Pelliccetti
128

. 

Neste cenário socioeconômico e político, a intervenção das “forças vivas” corresponde 

à denominação das organizações econômicas, profissionais e políticas do capital, que 

dirigiram as “puebladas” da época, submetendo as classes trabalhadoras aos seus interesses 

particulares nas disputas políticas de poder e partidárias, representativas desses capitais. Os 

interesses dos trabalhadores foram diluídos neste conflito de caráter poli-classistas entre os 

setores da burguesia que se consideravam democráticos e os militares, entre quem apoiava as 

decisões da intervenção militar e a nebulosa política das organizações sindicais e sociais.  

Desta forma, as “forças vivas” constituíram a forma política da classe social 

dominante através das instituições oficiais da indústria, comércio, da mídia e das organizações 

profissionais de subordinar e controlar as rebeliões populares para culminar na negociação 

política de distribuição do poder de Estado, uma modalidade típica para dirimir as questões 
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 O Exército, a cargo do Geral Alberto Numa Laplane (logo designado Chefe do Exército da Argentina pelo 

Governo de Isabel Perón), apóia o Governador Requeijo e decide pela intervenção militar do Município 

designando ao Maior Naldo Dasso. Ao mesmo tempo, foram organizadas várias caravanas de adesão à criação 

do Tribunal em Cipoletti, com ativa participação das “forças vivas” dessa cidade. Houve intervenção dos meios 

de comunicação, mas muitos veículos passaram a se organizar clandestinamente (foram organizados cartazes e 

panfletos em „Vallegraf‟, impressão de Roberto Rajneri, integrante do Jornal Rio Negro da cidade de Geral 

Roca). 

127
 No dia 7 de julho foram detidos: o presidente da CAIC - Eduardo Genoud -, o advogado Iglesias Hunt, 

Aleardo Laria - sobrinho de Rajneri e dirigente da Juventude Peronista e advogado do sindicato da Fruta; o 

engenheiro Faustino Mazzuco - integrante da Câmera de Produtores de Rio Negro e Jose Enrique Gadano 

(SPÁNGARO, 2011, p. 39). 

128
 Finalmente em 29 de agosto de 1972 o Governador Requeijo renunciou ao cargo para ficar legalmente 

habilitado e apresentar-se como candidato do Partido Provincial Rionegrino (PPR) nas eleições convocadas por 

Agustín Lanusse para Março de 1973 (SPANGARO, 2011, p.51). 
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econômicas, especialmente em um momento de processo de concentração de embalagem e 

comercialização da fruta. “A importância que adquire a fruticultura no Alto Valle é tal que ela 

acabará sendo o primeiro produtor nacional de maçãs e peras, com uma participação nas 

temporadas de 1969/71 de 71% do total nacional de maçãs e de 58% de peras” (AUFGANG, 

1989, apud SPANGARO, 2011, p. 67). 

No ano 1968, em Neuquén, os grandes projetos de desenvolvimento vão se plasmar na 

construção de uma “faraônica” obra hidroelétrica denominada “Chocón - Cerros 

Colorados”
129

 no Rio Limay, projetada pela empresa Hidronor S.A
130

. Este rio, pelo degelo, 

alagava grandes porções de terras e populações e a obra tinha o objetivo de conter as 

inundações, ampliar a irrigação de terras desérticas e gerar energia. Masés (1998) destaca que:  

 

Há 75 km de Neuquén, entre os dias 8 de Janeiro e 12 de Dezembro de 1969, 

existia um lugar inóspito, não só para os trabalhadores, mas também para 

suas famílias. Em dezembro de 1969 se constrói um acampamento para 

3.000 operários. Também se instala um centro comercial, um controle de 

segurança, e se constrói um espaço social a partir da oferta gerada pela 

iniciativa do Estado em construir a represa. As empresas comprometidas na 

sua realização foram: a Impregilo - Sollazo (a primeira italiana e a segunda 

nacional), e também as empresas Cartellone, Analvi e Waistein. Os 

trabalhadores destas empresas chegavam do interior da Província, mas 

fundamentalmente, do interior do País (p.149-150). 

 

As demandas de operários e técnicos para esta “obra do século” implicaram na criação 

de condições mínimas de moradia, de garantias do trabalho, segurança, etc. já “que a 

construção do acampamento eram galpões para uma centena de operários dormirem em fila de 

camas; não haviam banheiros e a calefação não existia; estava proibido a entrada de mulheres 

e álcool - inclusive fora do horário de trabalho -, o salário era miserável e houve inúmeros 

acidentes de trabalho”
131

. “Existiram demissões arbitrárias, maus tratos aos operários por 

parte de gerentes e capatazes e, muitas vezes os salários não eram pagos” (MASÉS, 1998, p. 
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 A obra finalizada foi habilitada no ano 1973.  

130
 A empresa estatal HIDRONOR S.A., foi criada pela Lei Nº 17.318 no ano 1967, com 51% participação do 

Estado Nacional, para construção da obra hidroelétrica Chocón – Cerros Colorados e fornecimento da energia 

elétrica para Córdoba e Buenos Aires. 

131
 CIPPITELLI, Mario. Una madre en El Choconazo. Lmneuquen Noticias. Disponível em: 

<http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2013/10/20/una-madre-en-el-choconazo_203709>. Acesso em: 20 out. 

2013  

http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2013/10/20/una-madre-en-el-choconazo_203709
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152). No segundo semestre de 1969 começaram, nessa obra, os protestos por melhores 

condições de vida e de trabalho.  

Toda esta complexidade de demandas operárias sem respostas por parte dos dirigentes 

provinciais foi levada ao Sindicato da União Operária da Construção da República Argentina 

(UOCRA) de Neuquén. No contexto nacional do „Cordobazo‟, no dia 13 de fevereiro de 1970, 

a greve geral foi deflagrada em função da rejeição das reivindicações por parte da empresa e 

os encaminhamentos dos trabalhadores foram conduzidos pelos delegados Armando Olivares, 

Antonio Alac e Pascual Rodriguez
132

. Os delegados e trabalhadores grevistas ampliaram a 

difusão do conflito na região e articularam uma rede de solidariedade e apoio, de estudantes, 

organizações sindicais
133

 e organizações sociais vinculadas a Igreja de Neuquén. O jornal de 

Neuquén relata este conflito: 

 

Todas as segundas-feiras se realizavam as assembléias, foram eleitos 

delegados por setor em assembléias, se organizavam barricadas e cozinhas 

populares. A UOCRA declarou ilegal a greve e a Polícia Federal chegou à 

obra. Uma semana depois de iniciada a greve, foi designado Governador da 

Província de Neuquén Felipe Sapag, oferecendo-se como mediador do 

conflito, o que foi rejeitado pelo Ministério de Trabalho (CHAVEZ, 2012, p. 

3, tradução nossa). 

 

A despeito da greve, as reivindicações não foram atendidas. Os representantes da 

ditadura militar, ao considerar que este conflito tinha caráter subversivo, ocuparam a obra da 

hidroelétrica com a Polícia Federal. Os delegados foram detidos e enviados em avião militar a 

Buenos Aires e, posteriormente, liberados pela luta popular. 

Na região Comahue, no início da provincialização, os diversos conflitos entre os 

governos, central e das províncias e a classe trabalhadora significaram uma grande 
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 Olivares e Alac eram militantes do Partido Comunista, trabalhadores qualificados e delegados da obra. O 

primeiro era técnico eletricista com um ano de estudo em Engenharia e Alac era motorista dos famosos TEREX, 

grandes caminhões de 85 toneladas (MASÉS, 1998, p.154). Rodriguez era padre do bispado de Neuquén. 

133
 Destacamos a participação de Sara Garodnik de Mansilla, ela havia se graduado docente e era Assistente 

Social da Municipalidade de Neuquén. Participava do Sindicato de Municipais e era delegada na Confederação 

Geral de Trabalhadores (CGT) de Neuquén. Foi uma das mais ativas integrantes da rede de solidariedade com os 

grevistas, reunindo alimentos e nucleando a população para apoiar o conflito. Mario Cippitelli, artigo especial 

“Una madre en El Choconazo”. Disponível em: <http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2013/10/20/una-madre-

en-el-choconazo_203709.> Acesso em: 20 out. 2013. 
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experiência política e social para todas as classes, para o Estado e para a sociedade regional 

em um momento de mudanças. Diante da presença de dirigentes do Partido Comunista, o 

peronismo e o MPN, com a cumplicidade das forças armadas, desenvolveram condições 

sociais e políticas contraditórias para que seus quadros políticos atuassem como “forças 

vivas”. Foi o „Choconazo‟ que pôs em evidência o trabalho escravo e o desenvolvimento 

regional da luta de classes, na queda do governo ditatorial de Onganía.  

Ao mesmo tempo, crescia a organização e a participação estudantil, movimento este 

que começava a se vincular a conflitos sociais. O processo de rebelião estudantil ficou 

marcado por fatos históricos nacionais e mundiais. Segundo Echenique (2002) os 

acontecimentos da repressão da ditadura de Onganía e o assassinato do estudante Juan José 

Cabral, em Correntes, em maio de 1966, na luta contra a privatização do restaurante 

universitário e o de Santiago Pampillón, em Córdoba, no ano 1966, mobilizaram os estudantes 

das Universidades argentinas. Todavia, não existia tranquilidade entre os estudantes. Nas 

Províncias de Rio Negro e Neuquén  

 

só ex-alunos e figuras públicas locais manifestam seu desacordo com a 

política de intervenção nas universidades e apóiam o „espírito‟ da Reforma 

de 1918; porém, por aqueles meses se criam os dois primeiros Centros de 

Estudantes da região: o da Escola de Serviço Social de Neuquén (CESS) e o 

do Instituto Superior de Serviço Social de Geral Roca. Outras mobilizações 

estudantis violentamente dispersadas nos anos 1967 e 1968 também não 

tiveram eco no Comahue. A primeira agrupação política estudantil, a 

Agrupação Universitária Neuquina (AUN) é criada por jovens próximos ao 

MPN e seu primeiro presidente foi Jorge Brillo (ECHENIQUE, 2002, p. 

11). 

 

Segundo o mesmo autor, os acontecimentos prévios ao „Cordobazo‟ (repressões, 

assassinato de estudantes) levaram os estudantes dos Institutos Superiores de Rio Negro a 

aderirem à greve da Federação Universitária Argentina (FUA) e a realizarem mobilizações 

“de silêncio”. Vários dirigentes sindicais e estudantis do „Cordobazo‟ são trasladados a 

prisões de Neuquén e Geral Roca e como, previamente, havia se formado uma Comissão 

Regional estudantil, são criadas comissões de solidariedade com os detidos.  

Desta participação dos estudantes junto a setores da Igreja e a sindicatos resultaram 

numerosas assembléias na Paróquia do Bairro „Bouquet Roldán‟ de Neuquén, onde se 
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formaram as bases do movimento estudantil regional. Anterior a esse período, os estudantes 

do Instituto Superior de Serviço Social de Geral Roca já haviam convocado jornadas de 

debates sobre aspectos sociais e políticos da atualidade nacional (Jornal “Rio Negro”, Geral 

Roca, 16 de Junho de 1969, arquivos do Jornal apud QUINTAR et. al., 1998, p. 33). 

O movimento estudantil regional, sua organização e os Centros de Estudantes se 

destacaram pela experiência sociopolítica nos conflitos do „Choconazo‟ e na criação da 

Universidade Nacional de Comahue, nos inícios da década de 1970. As demais carreiras da 

Universidade Provincial de Neuquén organizaram seus Centros de Estudantes, que foram a 

base geral do movimento estudantil da Universidade Nacional de Comahue.  

Em novembro de 1970 ocorrem as detenções do dirigente Ramón Jure (militante 

peronista e estudante da carreira de Administração e Desenvolvimento) e dos dirigentes 

sindicais: Sara Garodnik de Mansilla - do sindicato de Empregados Municipais e também 

fundadora do Centro de Estudantes da Escola de Serviço Social da Universidade de Neuquén 

(CESS) em 1966 - e Aurélio Fentini, do sindicato ferroviário „La Fraternidade‟, que 

reacenderam as lutas pela liberdade dos detidos e a „nacionalização‟ universitária. Segundo 

Quintar et. al. (1998) suas palavras de ordem na luta das mobilizações foram: “pão, trabalho, 

abaixo ditadura”. 

No movimento estudantil da região - já inserido no movimento de politização nacional 

operário - estudantil - se processavam numerosos re-agrupamentos, novas cisões e a 

emergência de distintos agrupamentos vinculados aos debates de uma década vertiginosa, de 

rebeliões populares e de persistentes ditaduras. Os agrupamentos do peronismo e as 

organizações armadas, a cisão da esquerda entre socialistas parlamentares e o trotskismo, a 

agrupação da Franja Morada do radicalismo, os movimentos guevaristas - entre os principais - 

se expressavam nos estudantes da região, ou seja, o processo de politização foi acelerado 

(QUINTAR et. al., 1998).  

O projeto de nacionalização universitária se articulava com a política regional e 

nacional, “os estudantes formaram uma Mesa Coordenadora de Centros de Estudantes que 

promoveu a primeira ocupação das faculdades de Cinco Saltos (Agronomia) e Challacó 

(Engenharia) e a sede da Universidade de Neuquén (localizada em Belgrano e Salta da cidade 

capital de Neuquén), em novembro de 1970” (QUINTAR et. al., 1998, p. 35). 
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Os diversos conflitos sociais e sindicais da época se transformaram numa escola 

política para os sindicatos e seus dirigentes e também para o movimento estudantil e suas 

organizações. O processo produtivo e de formação política impulsionaram a criação dos 

estudos universitários nacionais, temática abordada por todos os setores sociais, econômicos, 

da Igreja, os sindicalizados e do Governo, problematizando sobre a importância da 

estruturação da Universidade na região. 

 

2.3. A incidência da provincialização nas demandas profissionais de 

Trabalho Social 

 

O processo de provincialização significou uma virada nas relações sociais do ponto de 

vista social, político, econômico, particularmente no que diz respeito „modernização‟ do 

aparelho produtivo, criando os mecanismos e instrumentos político - jurídicos para instalar o 

comando do Estado provincial, com diferenças na Província de Rio Negro e na de Neuquén. 

Dessa contradição entre o atraso sociopolítico territorial e a modernização burguesa 

resultaram novas correntes migratórias para ambas as províncias no final da década de 1950.  

O desenvolvimento do aparelho judicial e militar vai ser definido pela constituição 

provincial, através de um processo diferenciado dado pela configuração das relações de poder 

das famílias imigrantes de Europa (italianos, alemães, franceses) para a Província de Rio 

Negro e das famílias sírio-libaneses
134

 localizadas na Província de Neuquén, além das 

migrações vizinhas e interprovinciais.  

A explosão demográfica coincidia com a fragilização de alguns segmentos da 

economia, como a pecuária, no “inicio da transição demográfica, acelerada urbanização e 

agravamento de importantes desequilíbrios espaciais" (PERREN, 2009, p. 2). A divisão social 

do trabalho implicou em reorganizar a emergência do espaço urbano e no enfraquecimento 

dos espaços rurais, produto da necessidade de regionalizar a provincialização. A região “Alto 
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 As famílias européias tinham conhecimentos e experiência de horticultura, já as famílias sírio-libanesas 

tinham experiência em atividades comerciais e fornecedores de ramos gerais, particularmente para os militares, 

assim como mantinho intercâmbios comerciais com os indígenas e comerciantes chilenos, especialmente no 

sector da pecuária.  
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Valle” (das cidades de Geral Roca, Cipoletti, de Rio Negro e da cidade capital de Neuquén) 

era considerada como “pólo de desenvolvimento” na década de 1960, evidenciando a 

desigualdade entre as classes sociais: uma emergente classe social burguesa e um proletariado 

provincial preparando sua organização e intervenção política, pelas penúrias do trabalho e da 

vida.  

A provincialização e regionalização de Rio Negro e Neuquén implicavam a criação e a 

organização da estrutura do Estado e a presença estatal no desenvolvimento produtivo para 

superar o atraso social, a dependência administrativa do Estado nacional, as relações 

tradicionais. Toda esta complexidade social favoreceu a emergência de conflitos 

sociopolíticos, com a expressão das ditaduras, rebeliões, convulsões sociais e, 

particularmente, da rebelião juvenil no cenário político latino americano e mundial. 

Esta integração do território nacional, agora províncias, à produção capitalista e 

organização burguesa do Estado impõe a necessidade de institucionalizar uma nova 

reorganização da educação superior, das profissões, articulada ao desenvolvimento das forças 

produtivas da região.  

O contexto da ditadura de Onganía forçava rivalidades entre os partidos políticos 

(Partido Justicialista e Radicalismo em Rio Negro e Movimento Popular Neuquino em 

Neuquén) e criava limitações nas fontes de financiamento do Estado, tendo em conta que o 

peronismo estava proibido e os órgãos legislativos fechados.  

O governo militar da província de Rio Negro, nesta década, tinha a preocupação pela 

chegada direta de exportação da produção frutícola (maça e pêra), pela abertura de mercados e 

pela venda da produção de vinho de Rio Negro, pela exploração das reservas de pesca do 

litoral marítimo e construção de barcos de pesca de mar, pela estrutura da obra pública para 

novas cidades, - escolas, hospitais, serviços de assistência social, lares de idosos, instituições 

de cultura e arte, serviços públicos de água potável, energia, esgotos, etc.- e eletrificação das 

pequenas cidades do “Alto Valle”
135

. Além destas necessidades, era imprescindível a 

construção de novas estradas de conexão interprovincial. Os assentamentos da população 

imigrante, em diversos bairros, implicavam em planejamento, orçamento estatal e organização 

dos serviços públicos e sociais. 
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 Cidades de Mainqué, Cervantes, Huergo, Geral Godoy, Colônia Agrícola de Chichinales. 
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Na Província de Neuquén, por um lado, se desenvolvia o processo contraditório de 

grande obra pública, como Chocón - Cerros Colorados para a produção hidroelétrica, 

frutífera, de aumento da indústria da construção, fomento da exploração de recursos não 

renováveis, como petróleo e gás, em detrimento da redução de exploração de minerais; por 

outro lado as exportações produtivas da região para Buenos Aires e Europa chocavam-se com 

as mudanças tecnológicas, culturais e sociais do mercado ocupacional de trabalho e o 

abandono das pequenas cidades do norte de Neuquén
136

. As condições de segurança no 

trabalho, condições sanitárias e de salários configuravam um quadro de enormes penúrias e 

fonte de conflitos pela organização sindical que os operários se davam (MASES et. al., 1998).  

Nesse momento, as conquistas dos trabalhadores, ainda que apoiadas nas legislações 

do Direito do Trabalho, não eram garantidas nem pelo Estado nem pelas empresas privadas. 

Assim, as questões sanitárias e de saúde eram particularmente graves e se expressavam no 

aumento da desnutrição, tuberculose e epidemias diversas.  

Este conjunto de transformações socioeconômicas, culturais e políticas na região 

Comahue e o quadro de abandono da população, implicaram em uma agenda de demandas 

sociais em todas as profissões e nas áreas da política social, especialmente nas questões 

relacionadas à moradia, educação, saúde, família e assistência social.  

A Constituição Provincial de Neuquén, datada de 1957, no seu Capítulo II, Artigos Nº 

52 a 63, “Garantias Sociais” do Estado de Neuquén começa tratando do trabalho, da 

legislação social para o nível decente da vida da família do trabalhador, da segurança no 

trabalho, nos salários, no direito a greve, aposentadoria, etc. Além destes mais dois capítulos 

específicos para Educação e Assistência Social. Nesta parte, a Constituição expressa que é 

obrigação do Estado garantir direitos à saúde e higiene públicas, fontes de emprego, medicina 

preventiva, assistencial, efetivos serviços de assistência social, regime de amparo social para 

assegurar a saúde do individuo, a família e a comunidade.  

Para atender a estes objetivos cria-se o Conselho Provincial de Saúde, assegurando-se, 

por meio de uma legislação orgânica (nos seus artigos No. 287 e 294), a defesa e a proteção 

da maternidade e da infância, mediante a assistência à mãe antes, durante e depois do parto e 
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 Áreas rurais do norte de Neuquén, particularmente Huncal, Chorriaca, El Manzano, Pichahue e Colipilli do 

Departamento Loncopué, donde seu estado sanitário era de mais completo abandono (MASÉS, 1998, p. 122). 
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da criança em sua vida e saúde nos períodos de primeira infância, pré-escolar, escolar e 

adolescência, além da criação de estabelecimentos adequados para tais fins. Também 

contempla que “para a mulher, em sua condição de mãe e de fonte de subsistência tem que 

abandonar o lar, se prevê para o cuidado dos filhos as creches, os comedores infantis nas 

fábricas e nos escritórios”
137

. 

No caso da Província de Rio Negro, sua Constituição Provincial de Dezembro de 1957 

também estabelece no Capítulo II, nos artigos Nº 25 a 31
138

, a Prevenção, Assistência Social e 

Trabalho, o regime da seguridade social integral para toda a população contemplando as 

conseqüências sociais do desemprego, nascimento, doença, desamparo, invalidez, velhice e 

morte, fomento das instituições de solidariedade social, estabelecimentos de poupança e 

cooperativas, com especial proteção à família, promoção de moradia mínima e higiênica para 

uma existência digna.  

Essa estruturação de legislações no âmbito sociopolítico dos Estados Provinciais de 

Rio Negro e Neuquén aceleraram a necessidade de ter profissionais de diferentes disciplinas, 

universitários idôneos para cumprir a combinação do processo de produção, assegurar as 

relações econômicas e responder ao grave quadro social da população. Para o Estado foi 

imprescindível resolver a formação de quadros técnicos – profissionais e professores no 

sentido de oferecer aportes de conhecimentos científicos e tecnológicos que a diversificação 

da divisão do trabalho e da economia exigiam.  

Em Rio Negro e Neuquén, após a Constituição Provincial, cria-se o Ministério de 

Assuntos Sociais, que, no seu primeiro momento, valorizou a centralidade da questão trabalho 

(inspeções, ações pelos acidentes de trabalho e tudo relativo a jornadas e contratos de 

trabalho).  

Posteriormente, foram sendo criados novos organismos específicos, transferindo-se a 

assistência social para o Ministério de Assuntos Sociais. Estas mudanças foram combinadas 

com um quadro de dispersão das forças sindicais e uma retirada estatal ao controle nas 
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  LEGISLATURA PROVINCIAL DE NEUQUÉN, Diário de Sessões da Convenção Constituinte de 1957, 

Tomo Único, Departamento de Informação Parlamentar. Dezembro de 2005, pp. 323-346/ pp.362-363.  

138
 CONSTITUIÇÃO PROVINCIAL DE RIO NEGRO, 10 de Dezembro de 1957 (Boletim Oficial, 1º de 

Dezembro de 1959). Disponível em: 

<http://www.legisrn.gov.ar/constitucion/CONSTITUCION_PROVINCIAL_1957.htm>. Acesso em: 04 Nov. 

2013. 

http://www.legisrn.gov.ar/constitucion/CONSTITUCION_PROVINCIAL_1957.htm
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relações trabalhistas (MASÉS, 1998). A chegada de numerosos técnicos, profissionais e 

professores de diversas disciplinas para trabalharem na Região, nos diversos Ministérios e 

organismos do Estado, se inseriram nas condições sociais e materiais existentes. A partir daí, 

passaram a ser realizados estudos, pesquisas, instrumentos, linhas de ação política para se 

responder a essas condições de abandono e penúria da população. Mas, essa migração de 

profissionais, que a região carecia, precisou de condições e garantias do Estado para atender 

às necessidades de moradia, salários, benefícios sociais, a exemplo de gratuidade de 

passagens para traslado dos novos profissionais a seus lugares de origens no período de férias 

anuais. Ou seja, operou-se um processo de transformação nas relações trabalhistas dos 

empregados públicos estatais.  

Na órbita educativa criaram-se diversos professorados vinculados, em Rio Negro, às 

Humanidades, Ciências Físicas - Matemáticas e Ciências Biológicas, o Instituto Superior de 

Serviço Social, (com sede na cidade de Geral Roca), e em Neuquén, com a Universidade 

Provincial do Neuquén. Portanto, o Estado delegou à profissão de Serviço Social/Trabalho 

Social o atendimento às reivindicações e demandas sociais desta sociedade, o que levou a 

profissão a conhecer e pesquisar as necessidades sociais de moradia, serviços públicos, saúde, 

educação, condições das famílias, recreação e lazer, cultura, etc.; muitas delas, em 

coordenação com equipes técnicas e funcionários políticos de outras instituições.  

Os aportes profissionais valorizados em termos quantitativos, ao se darem conta de 

levantamentos, censos, enquetes massivas, etc. indicavam as necessidades sociais da 

população e das instituições sociais e os propósitos do Instituto Superior de Serviço Social em 

criar postos de trabalho para os Assistentes Sociais. A vinculação do Ministério de Assuntos 

Sociais e os Assistentes Sociais buscavam consolidar a formação profissional na própria 

região, pois era muito difícil e custoso continuar trazendo profissionais de Buenos Aires.  

Especificamente no Instituto Superior de Serviço Social de Geral Roca foram 

inúmeras as demandas para a profissão, assim identificadas nos registros históricos:  

“a) Municipalidade de Geral Roca agradece a colaboração institucional de Trabalho 

Social nas tarefas de levantamentos de organização de auxílios perante o alagamento do mês 

de Março de 1966;  
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b) Associação de Orientação e Lazer da Criança demanda plano de organização da 

Escola Agrícola para jovens e do Clube de Engraxate – que foi, posteriormente, elevado ao 

Ministério de Assuntos Sociais;  

c) CONADE
139

 demanda censo de instituições de Bem-Estar da cidade de Geral 

Roca;  

d) dos estudantes de Serviço Social de Neuquén demanda assessoramento da 

Secretaria Técnica para implementação na carreira de Neuquén;  

e) Municipalidade de Geral Roca demanda plano de organização do Serviço Social 

Municipal, inclusive mais tarde faz a convocação do concurso de cargos de Assistente Social 

para essa nova área, além do plano de organização de creches, recebendo aprovação e 

convocando concursos de cargos de Assistente Social;  

f) do Diretor do Centro Materno-Infantil de J. J. Gómez, para difusão desta 

instituição na comunidade;  

g) do Centro de Professores de Geral Roca, demanda estudo das fundamentações 

para criação do Serviço Social Escolar, apresentada ao Congresso Provincial de Professores 

de Rio Negro;  

h) do Diretor do Centro de Saúde de Geral Roca para fundamentos da ampliação do 

edifício desse Centro de Saúde, que fora aprovado pela Municipalidade;  

i) do Comissário pela realização de cinco Informes Sociais;  

j) do Tribunal Civil demanda treze enquetes por pensões e setenta por moradia;  

k) Governo de Rio Negro demanda censo de instituições de Bem-Estar na zona da 

Província de Rio Negro;  

l) O Instituto LALCEC
140

 “demanda plano de organização da instituição e para tal 

objetivo fornece o salão de reuniões aos participantes do Instituto Superior de Serviço Social” 

(INSTITUTO SUPERIOR DE SERVIÇO SOCIAL DE RIO NEGRO, 1966) 
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 CONADE: Conselho Nacional de Desenvolvimento.  

140
 LALCEC: Liga Argentina na Luta contra o câncer  
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A formação profissional de SS/TS foi organizada sob o ponto de vista da criação de 

uma estrutura institucional e organizativa, da contratação e designação de professores, do 

estabelecimento de concursos, da construção de infra-estrutura para funcionamento, 

recrutamento de pessoal administrativo, da propaganda e difusão da existência da profissão e, 

por fim, da necessidade de definição de orçamento para dinamizar todo esse processo. Sem 

dúvida a organização política estatal da „provincialização‟ apoiou o crescimento e qualidade 

profissional e, esta nova configuração das relações sociais e do Estado Provincial, se 

constituiu em uma base de sustentação política para o desenvolvimento da formação 

profissional na região.  

 

2.4. Marcos históricos e legislativos do desenvolvimento da Universidade 

Nacional de Comahue 

 

Na década de 1960 registra-se a criação de mais universidades privadas que 

precisavam competir com o âmbito da Universidade estatal, em um contexto de explosão da 

matrícula estudantil. Segundo Buchbinder (2010), entre 1960 e 1972, o número de 

matriculados cresceu 159.000 estudantes para 333.000 e as universidades tiveram inúmeras 

dificuldades para absorver esta explosão estudantil.  

Foi neste contexto que os governos provinciais de Rio Negro e Neuquén estruturaram 

os estudos superiores - entre eles, de Trabalho Social - e a criação da universidade. Remonta 

ao início dos anos 60 do século passado a discussão em relação ao projeto de criação da 

Universidade de Rio Negro, o qual não teve aprovação legislativa pela limitação de recursos 

econômicos. Em 1962, foram criados o Instituto Superior do Professorado de Rio Negro, com 

orientação em Humanas na cidade de Viedma, e Ciências Exatas, em Bariloche. Logo, foram 

agregados o Departamento de Jardim de Infância na cidade de Cipoletti e de Idiomas e Letras 

em Geral Roca. Em seguida, o Instituto Superior de Serviço Social em Geral Roca e o 

Instituto de Educação Física em Viedma. Todas estas instituições educativas funcionavam no 

momento de criação da Universidade Nacional de Comahue (GARCIA; WINDERBAUN, 

1998). 



111 

 

 Em 1963, por iniciativa da Assistente Social Dora Gonzalez, pelo Decreto Nº 1517 do 

Comissionado da Província de Rio Negro, - arquiteto Ramos Mejía -, cria-se a Escola de 

Serviço Social da Província de Rio Negro, com dois anos de formação
141

. Em 1965, a Escola 

foi transformada em Instituto Superior de Serviço Social, com plano de estudo de três anos e 

diploma de nível terciário provincial. Foi o primeiro Instituto da região Comahue com 

projeção para a Patagônia Argentina. Sua fundação obedeceu à necessidade de ter 

Trabalhadores Sociais para atuar na província em diversas áreas, tais como: saúde, educação, 

tribunais, municípios, etc. Desde sua criação, ofertava moradia estudantil e bolsas para 

estudantes patrocinadas pelo governo da Província de Rio Negro e por convênios com as 

demais províncias da Patagônia. No período de 1965 e 1966, o Instituto Superior de Serviço 

Social logra determinadas condições para seu próprio funcionamento
142

.  

A Universidade Provincial de Neuquén foi criada pela Lei Nº 414 da Legislatura da 

Província de Neuquén aos trinta dias de outubro de 1964 e tinha dezesseis artigos. O 

Governador Felipe Sapag argumentava
143

 que:  

 

A ciência joga neste momento um papel fundamental na história. A pesquisa 

se destina tanto a desvendar o átomo como a descoberta e conquista do 
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 Começou a funcionar na Escola de Enfermagem da cidade de Geral Roca, e sua primeira Diretora foi a 

Assistente Social Dora Gonzalez, seguida da Dra. Zunilda Rimolde e, posteriormente, da Sra. Hebe de Govich. e, 

como Secretária Acadêmica, a Assistente Social Dora Ibar. A turma iniciou com mais de 100 estudantes com três 

cursos intensivos em dois anos e a primeira turma de Assistentes Sociais se graduou no dia 12 de Dezembro de 

1964. As graduadas foram 26 Assistentes Sociais: Mirta Boluña, Olga Soraiz, Maria Isabel Cañadas, Eva 

Carrique, Laura Colombino, Carolina Cassous, Gloria Ducas, Flora Dal Ferro, Susana Fabi, Matilde Godoy, 

Ainda Gackmann, Mariel Isla, Carmen Loguercio, Luis Malvino, Ramón Miller, Elsa Passino, Lilia Canghi, 

Nélida Rajneri, Nidia Rajneri, Nilda Salgado, Celia Sánchez, Eva Schieroni, Blanca Sola, Irene Sogo, Marta 

Telleria e Mirta Zarasola. 

142
 Pelo Decreto Nº 95 de 27 de Janeiro de 1965, o Ministério de Assuntos Sociais convoca o concurso público 

de para os cargos de docentes das disciplinas da profissão. Pelo Decreto Nº 98 do mesmo ano, convoca-se 

concurso público de antecedentes e oposição para cargo de Reitor e Secretária Técnica. Ambos os concursos 

foram realizados em 17 de fevereiro de 1965. Pelo Decreto Nº 449 de 16 de março de 1965, o Ministério de 

Assuntos Sociais designa Reitora do Instituto a Sra. Nélida Rajneri de Gamba e a Sra. Nidia Rajneri de Marcilla 

como Secretária Técnica. Por outro lado, o Decreto Nº 604, de 8 de abril de 1965, designa os professores para 1º 

e 2º ano da carreira. Em março de 1965, as autoridades do Instituto Superior de Serviço Social conseguem o 

edifício para funcionamento e é no mesmo lugar a Residência Estudantil para bolsistas. Pelo Decreto Nº 285 do 

dia 13 de Abril de 1970, o Instituto Superior de Serviço Social de Geral Roca passa a depender do Conselho 

Provincial de Educação da Província de Rio Negro, ficando só o setor administrativo do Instituto dependente do 

Ministério de Assuntos Sociais de Rio Negro (INSTITUTO SUPERIOR DE SERVIÇO SOCIAL de Geral Roca, 

Memórias, 1970). 

143
 Essa argumentação está no Projeto Nº 963, Expediente E-85/64 por Nota Nº 1392 S. G., do dia 29 de 

Setembro de 1964, do Governo da Província de Neuquén, para criar a Universidade Provincial de Neuquén.  
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espaço, a organizar a natureza a serviço completo do homem, como a 

penetrar nas profundezas da alma humana, e explicar o homem como ser 

livre em sua individualidade e em sua organizaçao coletiva em comunidades 

para o bem-estar e a paz. Algumas dessas pesquisas ainda são remotas: essas 

pesquisas atualmente precisam de grandes investimentos, grupos de 

especialistas e ótimos laboratórios. Nada disso existe ainda. A Patagônia 

ainda é um mundo de tesouros ocultos e de promessas; mas o nosso homem, 

na medida do possível, sente a necessidade urgente de contemporanizar-se, 

de tomar consciência de si mesmo no agitado progresso que lhe rodeia, 

armado de entusiasmo, como dono dessas possibilidades. (GOVERNO DA 

PROVÍNCIA DE NEUQUÉN, Projeto Nº 963, Expediente E-85/64, Art. Nº 

2, 1964, tradução nossa) 

 

Sua dependência direta era do Poder Executivo que designou o Reitor pelo “estatuto 

provisório” e, em um prazo máximo de um ano, devia se reger pelo Artigo Nº 285 da 

Constituição Provincial com participação inicial de professores, estudantes e a incorporação 

dos graduados. As normas do “estatuto orgânico provisório” estabeleciam a descentralização 

das distintas escolas pela conveniência regional e a eliminação da política por parte de 

professores e estudantes (Art. No. 4). Como critério de ingresso, os estudantes teriam que ser 

aprovados no ensino médio e/ou especial. Adotou-se o regime de promoção com e sem exame 

e se estabeleceu a instituição do “padrinho intelectual”
144

 de livre eleição dos estudantes, 

como tarefa docente dos professores. Os professores foram designados por cinco anos, através 

de concursos que definiam a estabilidade trabalhista no cargo docente.  

A Universidade de Neuquén começou sua atividade no dia 1º de abril de 1965 com 

quatro carreiras básicas: Ciências da Educação (Matemáticas, Física, Química, História e 

Geografia, Castelhana e Literatura); Ciências Naturais (Geologia e Mineralogia, Ciências 

Agrárias, Ciências Naturais); Ciências Sociais (Antropologia Social e Ciência da 

Personalidade); Técnico do Desenvolvimento Social (Técnica de Administração de Programas 

de Bem-Estar Social e Técnica do Turismo). Por outro lado, nenhuma carreira universitária 

programar-se-á sem a criação de especialidades intermédias. Cria-se o “Ateneu Cultural e 

Científico”, a “Academia do Neuquén”, a “Biblioteca Pública Provincial”, o “Centro de 

Documentação” e o “Museu Arqueológico da Província”. O orçamento da Universidade foi 

                                                           
144

 O „padrinho intelectual‟ tinha a obrigação de informar aos pais dos alunos o desenvolvimento dos estudos do 

afilhado, sua conduta e „sua impressão psíquica ou física do aluno‟ (Anexo 6 do Boletim Nº 1 da Universidade 

de Neuquén, apud GARCIA; WINDERBAUN, 1998). A Universidade tentava fazer com que os estudantes não 

fracassassem nos estudos e se transformassem em perigo para suas famílias e para a sociedade.  
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constituído pelo orçamento da província mais os fundos próprios derivados de subvenções, 

doações, heranças, etc.  

  A carreira de Técnica de Administração de Programas de Bem-Estar Social 

transformou-se, em 1966, na Escola Superior de Serviço Social de Neuquén. Foi a Assistente 

Social Esther Dengler, vinculada ao Museu Social Argentino, quem organizou a formação 

profissional na cidade de Neuquén. O então Reitor da Universidade Provincial de Neuquén 

convocou a profissional para a realização de um estudo de viabilidade para programar o curso 

de Serviço Social. Para isso, seriam necessário sociólogos, psicólogos, não havia Assistentes 

Sociais. Neste mesmo período, Dengler teve contacto com o Conselho de Planificação e Ação 

para o Desenvolvimento (COPADE) e ministrou o curso de Supervisão em Serviço Social no 

Instituto Superior de Serviço Social de Roca, conseguindo a contratação de novos professores 

e profissionais de Ministério nacional, sendo designada Diretora da Escola de Serviço Social 

de Neuquén de 1966 até 1972.  

Em 1968, a Universidade de Neuquén contava com 46 professores titulares e no 

mesmo ato acadêmico entregou as certificações dos professores e realizou a primeira colação 

de grau de 16 estudantes de distintas carreiras. Nesta ocasião se graduaram oito (8) 

Assistentes Sociais da Escola Superior de Serviço Social de Neuquén
145

. Neste mesmo 

momento, pela Resolução “R” No. 289/68, o Reitor Dr. Guillermo A. Lousteau Heguy da 

Universidade de Neuquén aprova a criação do Conselho Assessor da casa de altos estudos 

para o período 1968/69. Nele, designou os membros não permanentes
146

. Este processo de 

consolidação da Universidade de Neuquén vai se constituindo segundo as regras próprias da 

política neuquina. 

                                                           
145

 As oito Assistentes Sociais graduadas da primeira turma foram: Martha Miryam Cittadini de López Alaniz, 

Maria Erlinda Contreras de Spelanzón, Berta Clara Judzik de Schapiro, Carmen Silvia Gadano de Vidal, Susana 

Beatriz Rolla de Garcia, Susana Esther Falcón, Maria Elena Armas e Sara Garodnik (Revista “Aqui nosotros”- 

Año 1, Nº 12, Diciembre 1968 - Enero 1969, p. 15). 

146
 Os membros não permanentes do Conselho Assessor da Universidade de Neuquén foram: Bispo Dr. Jaime 

Francisco de Nevares, Dr. Agustín Jacobo Pesagassano, Engenheiro Antonio Lopez Casanegra, Contador 

Rodolfo Spelanzón, Dr. Luis Vicente Ramón, Sr. Jorge J. Maclagan, Dr. Julio Rajneri, Sr. Waltavino A. Godoy, 

Sr. Reynaldo P. Gutiérrez, Dr. Jorge Fittipaldi, Engenheiro Eduardo J. Rochi, Sr. Clodomiro C. Fossatti, Dr. 

Marcelo J. Otharán, Sr. Antonio A. Gallo, Coronel Mario F. Chretien, Dr. Julio Dante Salto, Dr. Salvador F. 

Scime. 
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O desenvolvimento da Universidade de Neuquén se fortaleceu pelas diretrizes dos 

“pólos de desenvolvimento” do COPADE, tendo o planejamento como idéia reitora nas 

propostas regionais, socioeconômicas e políticas. Garcia e Winderbaum afirmam que: 

 

Felipe Sapag em 1964 havia definido uma ordem de “prioridades” prévias 

ao COPADE, através de uma comissão, com a seguinte ordem: fábrica de 

cimento em Zapala, plano turístico provincial, lei de promoção industrial, 

criação da Universidade e primeira reunião de governadores da Patagônia 

(GARCIA; WINDERBAUM, 1998, p.6, tradução nossa).  

 

Segundo os autores mencionados, a universidade foi concebida com as idéias 

desenvolvimentistas de associar a questão educativa à questão econômica:  

 

foi a deputada do MPN, Mariana Creidi, a principal defensora do projeto de 

criação desta Universidade e entre as principais razões para justificar a 

iniciativa estava o direito a planejar e dirigir de forma geral o processo 

educativo, a existência de recursos humanos disponíveis tais como material 

humano, elementos didáticos e fundos econômicos, o interesse dos 

estudantes, a previsão do sistema de bolsas, adaptação de horários e regime 

de ensino para permitir o ingresso ao sistema universitário daqueles que, por 

condições econômicas e distância, não haviam podido, até então, cumprir 

com suas vocações (GARCIA; WINDERBAUM, 1998, p. 12, tradução 

nossa).  

 

Por outra parte, as idéias de regionalização e descentralização já estavam contidas na 

criação mesma da Universidade e sua própria lei. Por esta razão, as diversas carreiras foram 

localizadas em: Ciências Agrárias em Cinco Saltos
147

, Engenharia em Challacó
148

, as carreiras 

humanas e sociais - entre elas Trabalho Social - na cidade capital de Neuquén, em Zapala a 

Escola de Cerâmica
149

 e Turismo entre a cidade de Neuquén e São Martín dos Andes. Essa 

idéia da regionalização foi, posteriormente, incluída na Lei Nº 19.039 de 1971, “Plano 

                                                           
147

 Cinco Saltos, cidade da Província de Rio Negro. Aí havia se instalado, primeiramente, a Escola Experimental, 

dependente da empresa britânica, proprietária da Ferrovia Sul (nacionalizada em 1948). Logo foi sede do INTA 

até a instalação da Faculdade de Ciências Agrárias, a partir da aquisição pelo Governo de uma chacra de 32 

hectares pelo valor de 34 milhões de pesos da época (GARCIA; WINDERBAUM, 1998, p. 19). 

148
 Challacó, um lugar pertinho de Plaza Huincul, onde se concentrava toda atividade universitária: ensino, 

prática, moradia.  

149
 Esta Escola de Cerâmica, em 1968, se transformou em Instituto de Artes e Indústrias Cerâmicas.  
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Nacional de Desenvolvimento e Segurança 1971- 1975”, que a ditadura vai incluir em todo o 

sistema educativo e no sistema de co-participação federal de impostos.  

No ano 1968, o Reitor Dr. Guillermo Lousteau Heguy iniciava a gestão de incorporar 

a Universidade de Neuquén, na Lei Nº 17.778 de Universidades Provinciais, para equiparar os 

diplomas universitários com os diplomas das Universidades Nacionais. Essa equiparação vai 

ter definição no mês de março de 1970 pela Secretaria de Estado de Cultura e Educação da 

Nação.  

Para tal propósito, em 1967, o Instituto Superior de Serviço Social havia criado uma 

Comissão
150

 para a adequação dos diplomas provinciais de ensino superior para as nacionais. 

O informe dessa Comissão nunca foi enviado ao Governo Nacional. O Instituto Superior de 

Serviço Social de Geral Roca avaliou de forma negativa esse processo e abandonou a difusão 

da carreira de Trabalho Social. Como conseqüência houve uma diminuição das matrículas nos 

anos 1970, particularmente quando a Universidade de Neuquén conquistou a nacionalização 

dos diplomas dos estudos superiores (INSTITUTO SUPERIOR DE SERVIÇO SOCIAL DE 

RIO NEGRO, 1969). 

Praticamente, desde a criação da profissão de Trabalho Social se deu a discussão sobre 

o fechamento de uma ou outra sede da carreira, tendo em conta a distância geográfica de 50 

km entre Geral Roca e Neuquén. Em 1967, o Reitor Guillermo Lousteau Heguy, em 

conferência de imprensa com o Dr. Raúl Puigbó - Secretário de Promoção e Ação Social para 

o Desenvolvimento da Nação -, além de publicar o convênio assinado com a Associação 

Argentina de Escolas de Serviço Social
151

, afirmava 

 

Não vai se fechar nenhum curso universitário. Exceto Antropologia. Só se 

reestruturará. Isso tem se concluído com Serviço Social, de forma 

satisfatória. Agora só fica para reestruturar o curso de Turismo e o Instituto 

do Professorado de Cipoletti (JORNAL RIO NEGRO, 1967, p.7)  

 

                                                           
150

 Esta Comissão estava integrada pelo A. S. Natalio Kisnerman – nesse momento Subsecretário de Assuntos 

Sociais da Província de Rio Negro - pela diretora do Instituto a Sra. Nélida Rajneri de Gamba, o professor do 

Instituto Dr. Rolando Bonacchi, o integrante do Centro de Investigações, o sociólogo Manlio Gioscio e a vogal 

do Conselho Provincial de Educação de Rio Negro, a Sra. R. de Chafuen. 

151
 A Presidente da Associação Argentina de Escolas de Serviço Social era a A. S. Teresa Vigetti. 
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Mas, a grande dificuldade da Universidade de Neuquén residia nos impedimentos 

econômicos pelo crescimento do ensino e gastos de funcionamento. O critério de 

regionalização levava a outras condições da universidade que não podiam se sustentar com os 

recursos financeiros próprios do Estado Neuquino, mas, o projeto de nacionalização da 

Universidade Provincial de Neuquén não foi aprovado nessa época
152

. A Universidade de 

Neuquén, ainda que seu Estatuto orgânico estabelecesse os critérios do governo universitário, 

nunca se organizou em relação aos princípios da Reforma Universitária de 1918 e a 

politização do âmbito universitário estava fora desse Estatuto. 

As disputas regionais entre a Província de Rio Negro e a de Neuquén estiveram 

historicamente focalizadas em quem dominava o poder político da região, determinado pela 

articulação das relações econômicas nacionais e internacionais e se expressavam nas 

iniciativas de institucionalização de uma Universidade Nacional. A reivindicação da 

„nacionalização‟ da Universidade era tema de debate e de mobilização em todos os níveis 

organizados da sociedade para se obter uma “universidade popular” na região. Trincheri 

(2005) assinala que “Alberto Taquini Filho, especialista de novas universidades, voz dos 

militares, divulgava os slogans da eficiência tentando deslocar o eixo das grandes 

concentrações urbanas para pequenos conglomerados” (TRINCHERI, 2005, p. 155). 

Buchbinder (2010) afirma que na época foram criadas várias universidades provinciais: 

Universidade de La Pampa em 1959, a Universidade de Mar Del Plata em 1962, Universidade 

de São Juan em 1965 e a Universidade de Tandil em 1968 (BUCHBINDER, 2010, p. 200). 

As avaliações positivas do Ministério de Educação em relação à Universidade de 

Neuquén e as dificuldades mencionadas em relação à Província de Rio Negro, em matéria do 

ensino superior, levaram o Governador Interino, Felipe Sapag, a fazer um acordo com o 

Ministro da Educação - Dr. Gustavo Malek - para nacionalizar a Universidade
153

.  
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 Na Província de Rio Negro existiu a tentativa de discussão dos estudos universitários e seus projetos nos 

diferentes momentos, mas, o Governo da Província criou uma “Comissão Universitária para o Desenvolvimento 

do Ensino Superior” (CUDES) em 1970 formada por técnicos e profissionais de reconhecida importância. Esta 

comissão não teve relevância na estruturação regional da Universidade Nacional.  

153
 A Comissão avaliadora integrada por funcionários do Ministério de Educação e do Conselho de Reitores, em 

1971, aconselhava a criação da Universidade Nacional de Comahue baseada na Universidade de Neuquén e os 

Institutos superiores de Rio Negro. “A Lei Nº 19.117 foi sancionada no dia 15 de junho de 1971 pelo Ministro 

Dr. Gustavo Malek num ato organizado em Chocón e os estudantes não estiveram presentes, pois rejeitavam esta 

ação política e fizeram parte da “Comissão Coordenadora de Entidades Valletanas” já que a luta deles era por 

uma universidade aberta ao povo” (TRINCHERI, 2005, p. 16).  
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A Universidade Nacional de Comahue (UNCo) iniciou seu calendário acadêmico no 

dia 15 de Março de 1972, no edifício construído pela Província de Neuquén nos terrenos 

outorgados para este objetivo, ensino universitário, no endereço Buenos Aires, no. 1400, da 

cidade capital de Neuquén (ZAMBÓN, 2008).  

A criação da UNCo se deu em um contexto de importantes mutações políticas, sociais, 

econômicas e culturais da Argentina, numa série de mudanças econômicas e emergênciais do 

movimento estudantil, das organizações políticas e sindicais na região Comahue, 

particularmente, a politização e radicalização das posições do movimento estudantil. O 

desenvolvimento universitário produziu-se no contexto de disputas de poder inter provinciais 

de localização das sedes universitárias nas Províncias de Rio Negro e Neuquén.  

O governo militar de Agustín Lanusse foi o artífice do processo eleitoral tentando 

fazer um „Grande Acordo‟ das classes sociais com as forças armadas. O ano 1973 foi o final 

da ditadura e o reinício do peronismo através de Hector Jose Cámpora (delegado pessoal de 

Juan Domingo Perón e o responsável pelo retorno de Perón do exílio). No escasso tempo de 

seu governo até a sua renúncia se realizaram, novamente, eleições ganhando Juan Domingo 

Perón, recém retornado do exílio. Na região Comahue, no início de 1973, já se haviam 

formado “células” das organizações armadas e distintos re-agrupamentos do peronismo. No 

mesmo ano, em consonância com a política nacional, foram criadas as organizações de 

representação sindical dos trabalhadores universitários e estudantis, e, que, diante da renúncia 

de Marcelo Zapiola (reitor reorganizador), organizaram o projeto de co-governo (Assembléia 

Tripartite) da UNCo. Segundo Echenique (2001/02) “um projeto de transformações 

administrativas, acadêmicas e pedagógicas”, e se reconheceu Raymundo Salvat como 

interventor da UNCo,  

 

As Agrupações Universitárias Peronistas (APAU) resolveram fazer-se cargo 

da gestão da Universidade Nacional de Comahue para garantir o normal 

desenvolvimento das atividades da totalidade de seus organismos (Jornal Rio 

Negro, 1 de Junho de 1973 “Ocupam faculdades na região Comahue", apud 

ZAMBÓN, 2008, p. 90). 

 

Porém, as intrigas e mudanças de autoridades entre a UNCo, o Ministério de Educação 

e o governo da Província de Neuquén já eram normais. Em Agosto de 1973 foi designado 
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interventor Antônio Güemes para restabelecer a ordem universitária. Güemes não ingressou 

no Reitorado da UNCo pelo impedimento dos integrantes da „comunidade universitária‟ 

(Assembléia Geral de Docentes, Trabalhadores Não - Docentes e Estudantes), invalidou as 

resoluções do Comitê de Mobilização da UNCo e instalou sua gestão no Hotel “Huemul”. 

Segundo o Ministério de Educação a UNCo era uma anarquia, portanto, o Comitê de 

Mobilização convidou os Decanos das Faculdades a dirigirem a governabilidade da instituição 

universitária, mas, Güemes denunciou usurpação do governo e renunciou (ZAMBÓN, 2008).  

Nestor Spángaro foi eleito Reitor pela Assembléia Geral Universitária, mas no 

contexto de demissões, incriminações e remoção das autoridades, no dia 14 de setembro de 

1973 assumiu como interventor da UNCo Ruben Dario Gómez, assessor do Ministério de 

Educação. Na busca pelo consenso para a eleição para o cargo de Reitor é nomeado, em 5 de 

outubro de 1973, o Sr. Roberto Noel Domecq. 

 

O Reitor Domecq não só se manifestou a favor de integrar a universidade à 

região, mas de aproximar os Governos de Rio Negro e Neuquén, além de 

assinar convênios com autoridades provinciais como também com empresas 

e instituições oficiais. Neste sentido, pensava-se mudar os planos de estudos 

para adequar-lhes às necessidades socioeconômicas da região, promovendo 

algumas mudanças que incluíam pedidos estudantis. Dentre as medidas 

adotadas pela nova gestão se destacaram: supressão do exame final por 

considerar-se uma „uma experiência traumática para grande quantidade de 

alunos‟, exames livres para alunos que não podiam cursar disciplinas e 

traslado da faculdade de Engenharia a Neuquén (QUINTAR et. al., 1998, p. 

57, tradução nossa). 

 

Enquanto, a nível nacional, segundo Buchbinder (2010), se nomeava Oscar 

Ivanissevich Ministro de Educação de Argentina em 1974, “identificado como pertencente a 

um dos setores mais conservadores do peronismo, de imediato realiza-se a intervenção de 

várias universidades” (p. 205), como Alberto Ottalagano na UBA, provenientes da direita 

peronista, e Remus Tetu na Universidade Nacional do Sul e de Comahue (p. 206). Na 

agitação e tensão política geral, a atuação da Aliança Anticomunista Argentina - „Triplo A‟-, 

as medidas de perseguição, repressão e ações guerrilheiras, principalmente de Montoneros, 
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eram intensas e as Universidades constituíam reflexo dessa agitação. O interventor Remus 

Tetu
154

 assumiu o Reitorado da UNCo em Janeiro de 1974,  

 

O governo nacional intervém nesta Universidade, porque ela sempre foi 

incontrolável. Havia nascido através das lutas pela nacionalização, com 

reitores que não estavam autorizados a entrar (por exemplo; Güemes, nunca 

pode entrar na UNCo - Güemes não foi Reitor; depois Boccanera
155

 também 

não foi Reitor, porque nunca pode entrar na Reitoria). Sempre falo que quem 

não entra na Reitoria não se senta na cadeira não é Reitor. Na história da 

UNCo é assim. Existem vazios históricos. Remus Tetu marcou 

profundamente a Universidade em todos os sentidos. Existiam professores 

que o apoiaram direta e indiretamente e o medo instalou-se e isso 

influenciou consideravelmente. Fiquei impressionada que em 1977 não havia 

nenhum barulho, era um silencio absoluto, as paredes estavam limpas, tudo 

bastante desinfetado. No ritmo da “Universidade do Processo” as pessoas 

que ficaram terminaram se acostumando (Entrevistada Nº1)  

 

Os objetivos de Remus Tetu foram corrigir a “alteração da ordem pública (...) o 

conflito insolúvel da Universidade Nacional e a subversão contra os poderes da Nação” 

(Conferência de imprensa de Remus Tetu, Jornal Rio Negro de 17 de Janeiro de 1974, apud 

QUINTAR et. al., 1998). Remus Tetu fez o “convite para todos aqueles docentes, não 

docentes e estudantes para „se apresentarem pessoalmente e sem nenhum temor de expor suas 

queixas, caso houvessem sido „injustiçados' em consonância com as instruções do Ministro de 

Educação em Janeiro de 1975‟
156

.  

Remus Tetu fechou Institutos, limitou direitos trabalhistas e desconheceu as 

organizações estudantis e sindicais dos empregados da UNCo, também realizou uma limpeza 
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 Remus Tetu foi destituído por decisão acadêmica da Universidade Nacional do Sul ( Bahia Blanca, Província 

de Buenos Aires) em 1973. Não se conhecia o currículo dele e sabia-se de sua colaboração no Governo da 

România pro - nazista e sua participação na resistência anticomunista de 1945 na Argentina (Zambón, 2008, p. 

118-9). Na região, “a nomeação de Remus Tetu teve o consenso dos dirigentes das “62 Organizações Peronistas” 

(Enrique Ghiselli, Enrique Alippi e Mario Conde) ao pedir às autoridades nacionais dessa organização, a seu 

Secretário Geral Lorenzo Miguel, a confirmação de Remus Tetu como interventor. O pedido se fundamentava na 

tarefa realizada „quem com seu acionar patriótico, decidido e inteligente, liberou a Universidade Nacional do 

Comahue do extremismo marxista‟” (Jornal Rio Negro, 21 de agosto de 1975, apud QUINTAR et. al, 1998, p. 

64). 

155
 Boccanera, foi o candidato a Reitor eleito pelo setor conservador da UNCo quando da ocupação estudantil da 

Universidade, no ano de 2006. 

156
 Resolução Nº 0012 de 23 de Janeiro de 1975 do Reitor Interventor Remus Tetu. 
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política ideológica geral a partir de exonerações, expulsões de estudantes
157

, demissões de 77 

docentes e de 47 trabalhadores não docentes
158

. Reforçou os serviços de segurança e 

vigilância e contratou Raul Antônio Guglielminetti
159

, homem dos serviços de inteligência e 

vinculado à „Triplo A‟, acusado de ameaças e de perseguição. Raul Antônio Guglielminetti 

foi o guarda-costas de Remus Tetu (ZAMBÓN, 2008). 

Na formação universitária da UNCo ele eliminou o ingresso irrestrito, mudando as 

condições de acesso dos estudantes na UNCo e deu prioridade a carreiras curtas de 2 ou 3 

anos de formação. Em dezembro de 1974 estabeleceu uma orientação política de proibição, 

eliminação e depuração acadêmica e curricular através da Resolução Nº 0059 de 6 de 

Fevereiro de 1975
160

. Enquanto, a carreira de SS/TS do Módulo Neuquén passou a ter 

dependência da Faculdade de Humanas, segundo a Resolução “I” Nº 1140, de 8 de agosto de 

1975, assinada por Remus Tetu, argumentando a existência de afinidade com a Faculdade de 

Humanas, por razões de economia, funcionalidade e para compartilhar o mesmo edifício na 

cidade de Neuquén.  

Portanto, se prepararam antecipadamente a tarefa de depuração política - acadêmica e 

humana, mais tarde com mais intensidade executada na ditadura de Jorge Rafael Videla, a 

partir de 1976, e que se expressou com epicentro na carreira de SS/TS, com seqüestros e 

desaparecimentos de estudantes e docentes de SS/TS
161

. Processo ditatorial que marcou os 
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 Do estudante estadunidense Jeffery Kingsford Miller por Resolução Nº 0793, da estudante chilena, Maria Del 

Pilar Sanchez Cuesta por Resolução “I” Nº 1067 de 18 de Julho de 1975. O estudante David Cirihuello, 

assassinado na Universidade Nacional do Sul – Bahía Blanca- na época em que Remus Tetu era reitor 

interventor.  

158
 Pela Resolução “I” Nº 0305 de 25 de Março de 1975, Remus Tetu declara prescindível 46 trabalhadores não 

docentes, “por razões de melhorar o serviço e da necessidade de reestruturar e reorganizar a Universidade”. A 

Resolução “I” Nº 0663 proibia a propaganda política e era causa de demissão, produziu a demissão de outra 

trabalhadora não docente (Monica Montechiari) em 22 de março de 1975. Segundo Zambón (2008), o total das 

demissões foi de 121 trabalhadores, mas estima-se que este número tenha chegado a 146, segundo o documento 

da União de Trabalhadores da Educação Universitária de Comahue (UTEUCO), provavelmente „renúncias 

forçadas‟ (ZAMBÓN, 2008). 

159
 Contrato de um ano por Resolução “I” Nº 0307 de 25 de Março de 1975. Noemi Labrune (2005) relata a 

participação de Guglielminetti nos interrogatórios e seqüestros realizados pela Polícia Federal na cidade de 

Neuquén (LABRUNE, 2005, p.17 - 21). 

160
 Pela importância da estratégia política da época em relação à formação universitária da UNCo, apresentamos 

no ANEXO I (2) o texto completo (em espanhol) da Resolução Nº 0059 de 6 de fevereiro de 1975.   

161
 As forças armadas organizaram as Províncias de Rio Negro e Neuquén como “Subzona 52” - parte da zona V 

de Seguridade que incluía toda a Patagônia -. Organizaram os seqüestros e os desaparecimentos de 32 pessoas, 

através do operativo militar. Na semana de 9 a 15 de Junho de 1976, a docente Susana Mujica e as estudantes de 

Serviço Social de Neuquén: Arlene Seguel, Cecília Vecchi, Mirta Tronelli foram seqüestradas e desapareceram; 
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silêncios universitários e o retraimento da vida acadêmica; segundo Quintar et. al. (1998) se 

priorizou estudos técnicos para factibilidade da economia, estudos médicos e jornadas de 

investigação, aplicação e debates das psico – matemáticas; “a ausência de capacitação em 

ciências sociais foi notável, devendo somar-se o fechamento da carreira de Serviço 

Social/Trabalho Social em 1977 por redução de matrícula” (QUINTAR et. al., 1998, p. 69).  

O processo histórico do desenvolvimento da UNCo até o momento ditatorial resultou 

breve e antecipado, mas intensamente se desenvolveu um ensaio sociopolítico dos objetivos 

que se esperavam da universidade pública e estatal. E neste processo, a universidade sofreu os 

vai e vem das transformações na formação e das tendências políticas educativas de debates, as 

discussões da Reconceituação de SS/TS, organização do co-governo tripartite, da politização 

e iniciativas acadêmicas por uma parte, e, por outro lado, a estratégia política de coerção, 

repressão, perseguição, tortura e finalização de „experiências e inovações pedagógicas e 

didáticas‟.  

Aqueles objetivos de transformação da humanidade e abertura da universidade "a 

povo" apresentavam continuidade como impossível para o governo constitucional de Isabel 

Perón e a ditadura militar, porque as deliberações e a dinâmica politizada universitária 

representavam para o Estado o processo de expansão das idéias subversivas e comunistas. Os 

objetivos de paz, silêncio e normas coercitivas de conduta individual na educação fizeram da 

universidade o propósito central de mudanças por parte do Estado. Evidentemente, são 

determinações políticas e históricas da formação profissional de Trabalho Social que 

paralisaram e finalizaram as deliberações profissionais do período da Reconceituação, 

mudaram as demandas, os planos de estudos, os conteúdos da formação e as tendências 

teóricas.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Gladys Sepúlveda, Elida Sifuentes e Nora Rivera sobreviveram. Para ampliação do terrorismo de Estado: 

Labrune Noemi “Buscados, Represores Del Alto Valle y Neuquén”, Neuquén: EDUCO, 2005.  
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CAPÍTULO III 

 

A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA PROFISSIONAL 

DE TRABALHO SOCIAL DE COMAHUE 

 

As demandas profissionais são geradas pela provincialização e regionalização a partir 

da estruturação dos Estados provinciais e das legislações de proteção social para a classe 

trabalhadora. A ausência de profissionais, professores, técnicos, escolas, hospitais, etc. nas 

recentes Províncias de Rio Negro e Neuquén, da Patagônia Argentina, exigiu do Governo pôr 

em movimento a construção dos serviços sociais e instituições de educação, a exemplo das 

Universidades.  

Neste período a criação das Escolas de Trabalho Social da Região Comahue e sua 

inserção na Universidade Nacional de Comahue são coincidentes com o movimento da 

Reconceituação na Argentina e na América Latina. A formação profissional se inscreve nas 

tendências tradicionais de criação dos organismos públicos estatais, de serviços sociais 

específicos, aportando o desenvolvimento das técnicas e da modernização da metodologia.  

Os debates e as próprias Escolas Profissionais da Região Comahue se encontram 

atrelados ao movimento da Reconceituação com figuras de reconhecida participação no nível 

continental, trazendo para a profissão regional à prevalência das discussões teórico-políticas. 

As tendências da „modernização‟ e as disputas interprovinciais vão percorrer estas discussões 

profissionais, adotando particularidades especificas à Reconceituação de Comahue.  

As Escolas de Trabalho Social de Rio Negro e Neuquén constituem a base 

fundamental do processo de criação da Universidade Nacional de Comahue. A política 

universitária nacional do Governo Militar de 1976 produziu transformações na organização 

institucional, nos currículos de ensino superior e a reorganização deste processo se 

desenvolveu a partir da “normalização” das universidades de 1983.  
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A abertura da democracia argentina no contexto de tendências privatistas da educação 

universitária coloca dificuldades e contradições às tentativas de reorganização da política 

acadêmica nacional – Federação Argentina de Unidades Acadêmicas de Trabalho Social - 

FAUATS. Seus laços de intercâmbios profissionais e debates em torno ao projeto ético-

político dos Assistentes Sociais do Brasil contribuíram para nortear as reflexões profissionais 

no redirecionamento das mudanças curriculares.  

Na presente década (2000 - 2010) no contexto dos governos de Nestor Kirchner e de 

Cristina Fernández de Kirchner e dando continuidade à Lei de Educação Superior, a 

Secretaria de Políticas Universitárias – SPU- cria o Programa de Apoio às Ciências Sociais - 

PROSOC. A execução deste programa se desenvolveu de forma complexa e diferenciada nas 

Unidades Acadêmicas de Trabalho Social do país, mas, apoiou as discussões curriculares e a 

orientação teórico-política da formação de Trabalho Social, especialmente na UNCo.  

 

3.1. O Movimento da Reconceituação em Trabalho Social de Comahue  

 

A Reconceituação constituiu um movimento ideológico-político profissional de 

questionamento das bases tradicionais teórico-metodológicas pela influência norte-americana, 

caracterizado como o momento de “florescimento profissional latino-americano” (MOLJO, 

2005). Diversos autores da categoria profissional no continente compartilham a idéia de que o 

Movimento da Reconceituação se desenvolveu no período de 1965 até 1975, 

aproximadamente. Siede (2005) e Parra (2006) concordam que o marco foi o ano 1965 e que 

existiram três acontecimentos na busca do Trabalho Social Latino-Americano: a realização do 

1º Seminário Regional Latino-Americano de Serviço Social em Porto Alegre (Brasil), a 

modificação do plano de estudos do curso de Serviço Social na Universidade da República de 

Montevidéu (Uruguai) e a criação da Revista “Hoje no Serviço Social” de Buenos Aires 

(Argentina).  

A Reconceituação da América Latina aconteceu em um cenário contraditório de 

convulsão social e política da crise capitalista, de tendências revolucionárias a partir da 

revolução cubana, do „Cordobazo‟ e o processo aberto de luta de classes. O ano 1968 se 
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apresenta emblemático a partir das lutas gerais contra os governos ditatoriais e a ampliação 

dos direitos sociopolíticos, econômicos e culturais dos jovens, da classe trabalhadora.  

O que caracteriza as décadas de 1960 e 1970 são os golpes militares, na sua maioria 

nos países da América Latina, em consonância com os diversos planos da burguesia mundial 

no combate a subversão e a disseminação das idéias comunistas. Neste sentido, é impossível 

refletir em torno do Movimento da Reconceituação sem vinculação às interrupções feitas 

pelas ditaduras e a luta política de classes, fundamentalmente porque a radicalização da luta 

de classes facilitou o desenvolvimento da Reconceituação.  

Na América Latina, a efervescência do Movimento da Reconceituação se deve a três 

vetores: 1) a revisão crítica que se processa na fronteira das ciências sociais; 2) o 

deslocamento sociopolítico de outras instituições cujas vinculações com o Serviço Social são 

notórias, por exemplo, as Igrejas; e 3) o movimento estudantil, que se insere 

perturbadoramente no próprio lócus privilegiado da reprodução da categoria profissional 

(NETTO, 2010, p. 144-145). As mudanças requisitadas em vários países (Brasil, Chile, 

Uruguai, etc.) “estão intimamente vinculadas ao circuito sociopolítico latino-americano dessa 

década: a questão que originalmente é a funcionalidade profissional na superação do 

subdesenvolvimento” (NETTO, 2010, p. 146).  

Na Argentina, o destaque dos governos ditatoriais, do peronismo, dos partidos 

provinciais e a transformação dos Territórios Nacionais da Patagônia em províncias 

singularizaram o Movimento da Reconceituação. O terror institucional no âmbito acadêmico 

– universitário e profissional instaurado pelo Estado ditatorial de 1976 quebrou o Movimento 

da Reconceituação, que não foi concluído. Assim, estas condições determinaram que o 

processo da Reconceituação não fosse uma temática geral de estudo e pesquisa no ensino 

profissional. 

Na Região Comahue, o Governo de Maria Estela Martinez de Perón - conhecida como 

Isabel Perón-, de 1975 interviu na Universidade Nacional de Comahue antecipando o 

processo de ensaio nacional de depuração ideológico-político e acadêmico, que a ditadura 

posteriormente vai aprofundar. 

No final da década de 1990 e no início do século XXI vários autores de Trabalho 

Social de Argentina voltaram-se para esta temática da Reconceituação, para pesquisas e 
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resgates sócio-históricos aportando novas analises e contribuições teóricas nas 

particularidades deste Movimento na Argentina. Virginia Siede (2005) assinala que:  

 

A conjunção de categorias marxistas com o ideário peronista e a orientação 

interna vinculada ao Cristianismo de Libertação foi uma matriz marcante 

deste período na Argentina. Mesmo quando realizado como um marxismo 

sem Marx, ou seja, apropriado através de inserções militantes e não a partir 

do contato direto com a obra marxiana (SIEDE, 2005, p. 23, tradução nossa).  

 

Gustavo Repetti
162

 (2008) analisa o cenário político e social, no qual se produziu esse 

confronto teórico-metodológico do Serviço Social tradicional com o diálogo do marxismo e 

aprofunda as reflexões em torno da produção intelectual de Ezequiel Ander-Egg
163

.  

 

É nesse momento histórico que a Frente Ampla da Reconceituação 

questionava o Serviço Social Tradicional, porém o fazia na perspectiva 

desenvolvimentista e da modernização entrando em confronto com outra 

perspectiva que começava de forma incipiente a promover a emergência das 

primeiras tendências marxistas no Serviço Social latino-americano. A 

avaliação da bibliografia disponível mostra não só que essa tendência foi 

gerada fora da Argentina, mas que a sua influência chegou tardiamente e por 

outras razões. Essa tendência teve centralidade no Chile, precisamente na 

Universidade de Valparaíso – com a presença de Vicente de Paula Faleiros – 

e com as contribuições de Diego Palma, Teresa Quiroz, Manuel Manrique 

Castro e via CELATS (REPETTI, 2008, p. 20). 

 

Para este autor, a aproximação analítica fornece uma ausência de interlocução com a 

tradição marxista possibilitando a reposição final de uma perspectiva conservadora, embora a 
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 Dissertação de Mestrado intitulada “Da crítica ao Serviço Social Tradicional à perspectiva modernizante. As 

particularidades do processo de Reconceituação do Serviço Social na Argentina”. 

163
 A escolha de análise de Ezequiel Ander-Egg foi porque, segundo Gustavo Repetti ele é um autor que 

continua tendo uma influência significativa na formação profissional dos Assistentes Sociais, tanto em alguns 

centros de formação da Argentina quanto em diferentes países da região. Consideramos que – na atualidade – as 

produções do autor fornecem uma alternativa à tendência crítica – particularmente àquela fundada na tradição 

marxista - no Serviço Social. Entendemos, então, a relevância da nossa crítica a partir dessas condições. Nossa 

atenção em uma crítica feita por esse autor ao que ele entende que foi “O marxismo dos não marxistas”, teria 

apunhalado o processo de Reconceituação no subcontinente. Essa crítica nos permite pensar nas reflexões do 

autor como fornecedoras de sustentação para uma perspectiva que repõe uma lógica conservadora e que 

desenvolve uma crítica desse processo nos termos em que Netto (1981) avalia como sendo uma Crítica 

Conservadora à Reconceituação (NETTO, 2008, p.17). 
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Reconceituação da Argentina tenha apresentado avanços significativos (REPETTI, 2008, p. 

175).  

Neste sentido, considera-se que o processo da Reconceituação na Região Comahue 

teve expressões acadêmicas - políticas vinculadas à estruturação do Estado Provincial e a 

legitimação social a partir dos debates e respostas profissionais às demandas. Em outras 

Escolas de Serviço Social da Argentina a formação profissional é alentada por autores como 

Ezequiel Ander-Egg e Norberto Alayón.  

Na Região Comahue, durante 40 anos, o protagonista do debate foi o A. S. Natalio 

Kisnerman (até sua morte em julho de 2006), professor do Departamento de Serviço Social, 

que teve forte influência na Reconceituação e no posterior processo de mudanças teóricas 

produzidas na formação regional. Vinculado desde seu início à democracia cristã e às relações 

sociais e políticas com o radicalismo
164

 na Província de Rio Negro, e, principalmente, com A. 

S. Nélida Rajneri de Gamba
165

, quem participou da contratação do professor Natalio 

Kisnerman para Geral Roca e para a direção do Instituto Superior de Serviço Social de Geral 

Roca de 1965 até 1976.  

É inegável a influência de sua produção intelectual e de sua participação pública 

regional, nacional e internacional expressa nos seus laços internacionais no período de 

institucionalização profissional da região e da Reconceituação.  

Quase todos os autores que tratam este tema explicam as consistências e 

inconsistências do Movimento da Reconceituação, Carina Moljo (2005) destaca que: 

 

Para muitos, o Movimento da Reconceituação aconteceu nas aulas, para 

outros foi um movimento totalmente fora do circuito acadêmico; alguns o 

acusam de „academicista‟, outros de ter sido „militante‟; se para alguns era 

um „movimento da esquerda marxista‟ e, por isso, excluía a Juventude 

Peronista, para outros foi um movimento liderado por esta juventude; se para 
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 Radicalismo faz referência a partido político: União Cívica Radical - UCR. 

165
 Jose Echenique em (http://www.8300.com.ar/2010/04/27/los-demonios-del-diario-rio-negro/) resenha sua 

participação na direção do maior Jornal da Patagônia “Jornal Rio Negro”, na década de 1966 a 1976, juntamente 

com seu irmão Norberto Rajneri, quem foi docente da Cátedra de Direito Social da Escola de Serviço Social da 

UNCo. A família Rajneri, originária de Geral Roca, teve e tem, na atualidade, destacada influência na vida 

social, econômica e política da região. Disponível em: http://www.rionegro.com.ar/diario/adios-a-norberto-tilo-

rajneri-1234050-9521-nota.aspx 

http://www.8300.com.ar/2010/04/27/los-demonios-del-diario-rio-negro/
http://www.rionegro.com.ar/diario/adios-a-norberto-tilo-rajneri-1234050-9521-nota.aspx
http://www.rionegro.com.ar/diario/adios-a-norberto-tilo-rajneri-1234050-9521-nota.aspx
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alguns se tratava de „abandonar as instituições‟, para outros este era um dado 

menor. Com toda certeza, foi a heterogenidade do movimento a que garantiu 

que todas essas posições existem no seu interior. Também é certo que este 

movimento ingressou no cenário do Serviço Social Argentino de forma 

desigual; se para algumas unidades acadêmicas ele começava a se consolidar 

em 1969, em outras será no final de 1972, e, finalmente, em outras unidades 

acadêmicas este movimento foi inexistente (MOLJO, 2005, p. 197-198).   

 

Uma obra que expressa o desenvolvimento de uma década da Reconceituação na 

Argentina é o livro intitulado “Desafio al Servicio Social, está en crisis la 

Reconceptualización?”
166

, organizado e publicado pela Editorial Humanitas em 1975. O livro 

reúne uma coletânea de artigos, onde a maioria dos representantes da literatura profissional 

argentina e latino-americana refere-se a uma exposição heterogênea, no sentido de que o 

processo da Reconceituação apresentava uma “crise, estagnação, confusão, etapa de procura, 
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 Pensamos na importância de se registrar o papel profissional e político jogado pelos mais conspícuos 

representantes do Movimento da Reconceituação, a partir da coletânea de artigos correspondentes aos seguintes 

Assistentes Sociais Argentinos:  

Sela B. Sierra - graduada pela Escola de Serviço Social da UBA e professora da UBA desde 1960. 

Especializada em Trabalho Social de grupo, coordenadora dos primeiros grupos operativos do Serviço Social. 

Cria o Ateneu de Assistentes Sociais de Buenos Aires em 1964 e a Federação de Associações de Assistentes 

Sociais de Argentina em 1969.  

Natalio Kisnerman - graduado pela UBA em 1954 e docente na Escola de Serviço Social da UBA. Docente do 

Instituto Superior de Serviço Social de Rio Negro. Ele exerceu cargos públicos tais como Diretor de Assistência 

Social e Subsecretário de Assuntos Sociais da Província de Rio Negro. Figura destacada do Movimento da 

Reconceituação.  

Alberto José Diéguez - Licenciado em Serviço Social e A. S., graduado pela Universidade Argentina J. F. 

Kennedy e pela UBA. Professor titular de Sociologia e Diretor do Departamento do Instituto Superior do 

Professorado, professor titular na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Nacional de Misiones, técnico 

pesquisador da Administração Provincial de Vivenda, todos os cargos em Posadas, Misiones.  

Norberto Ricardo Alayón - Licenciado em Trabalho Social, professor da Faculdade de Ciências Sociais da 

Universidade Nacional de Misiones. Secretário Acadêmico da Escola de Serviço Social de Posadas da mesma 

Província. Secretário de Bem - Estar Social da Municipalidade de Geral Lavalle, - Província de Buenos Aires. 

Rubén Miguel Ortega - Doutor em Serviço Social e Licenciado em Sociologia, graduado em Serviço Social no 

ano de 1963. Colaborou em trabalhos comunitários em bairros necessitados como técnico do INTA na Província 

de São Luis. Professor na Universidade Católica de Cujo. Em 1973, diretor e catedrático do Departamento de 

Serviço Social da Faculdade de Humanidades e Artes da Universidade Nacional de São Juan.  

Eduardo A. Rodriguez Vergez - Trabalhador Social graduado em 1966 pelo Instituto de Serviço Social do 

Ministério de Bem – Estar Social da Nação. Especialista em educação de adultos, desenvolvimento da 

comunidade, formação de lideranças e serviços comunitários. Consultor da Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação – FAO -, oficial assistente do Programa Mundo Jovem para América Latina e 

responsável técnico desse programa para Argentina. Militante da ação católica.  

E os artigos correspondentes aos Assistentes Sociais de América Latina são: Eddy Jimenez de Sanchez (Bolívia), 

Seno Cornely, Leila Lima Santos e José Paulo Netto (Brasil), Teresa Quiroz Martin e Flory Saborio de Schmidt 

(Costa Rica), Pilar Alvariño Martin, Monica Jiménez de Barros e Nidia Alwin de Barros (Chile), Luis D. 

Araneda Alfero (Equador), Jorge Alfonso Palacios Motta (Guatemala), Yolanda Contreras de Wilhelm, Maria 

Atilano Uriarte e Domingo Rito Maldonado (México), Luis E. Rodríguez e outros (Panamá), Raquel Ceda de 

Calderón (Porto Rico), Herman C. Kruse, Maria Teresa Scarón de Quintero, Renée Dupont Oliveira e Teresa 

Porzecanski (Uruguai), Ricardo Hill (Canadá). O texto incluiu dois apêndices, de: Ezequiel Ander-Egg e de 

Miguel San Bem e Dinorah P. de Sang.  
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revisões, formulação e um processo de crescimento”. Reconhecia também a oposição ao 

Serviço Social norte-americano, as influências filosóficas e ideológicas revolucionárias que 

acompanhavam a procura da liberdade do homem, as dificuldades na concretização da prática 

profissional e a distância com a formação profissional.  

Do mesmo texto, retomamos os posicionamentos dos autores argentinos para 

esclarecer os limites e os alcances da Reconceituação. Para Sela B. Sierra (1975) a profissão 

estava desvalorizada pelos próprios Assistentes Sociais e a Reconceituação teve um efeito 

revolucionário e revitalizador, inclusive para outras profissões, pelos encontros 

interdisciplinares e pelas próprias publicações do Serviço Social, pois “a passividade e a 

inoperância profissional foi sacudida pelas exigências da hora, pelas novas orientações 

filosóficas e ideológicas que acompanharam a revolução do momento, pela procura da 

liberdade do homem” (SIERRA, 1975, p. 7).  

Nesse texto mencionado, de 1975, analisamos que a maioria dos autores de Trabalho 

Social da Argentina sob diferentes aspectos avaliaram que, o Movimento da Reconceituação 

se inscreveu no projeto político de Libertação Nacional e Latino – americano e a profissão 

desenvolveu objetivos políticos de vanguarda para estruturar uma transformação da 

sociedade, permitindo adaptar a profissão e mudar os conteúdos assistenciais (KISNERMAN, 

1975; DIEGUEZ, 1975). “Todo o mundo queria estar e sentir-se „reconceituado‟ para evitar 

ser chamado de reacionário e pré-histórico e se passou do questionamento dos aspectos 

paliativos e assistenciais a um papel revolucionário, ou seja, „repartir leite ou ação 

revolucionária‟, então dita opção foi falsa e reacionária” (ALAYON, 1975, p. 36). Assim, não 

era útil manter uma falsa atitude “asséptica” da profissão porque a Reconceituação significou 

“ajuste ou transformação” para um Trabalho Social liberador (ORTEGA, 1975; VERGEZ, 

1975). 

Porém, hoje, 40 anos depois do Movimento da Reconceituação, os mesmos autores 

argentinos, especialmente Norberto Alayón e Natalio Kisnerman, vão definir que este 

Movimento significou para a profissão “simplificações que desvalorizaram a democracia 

como a política social e suas instituições ao serem considerados estratagemas do capital; e a 

ilusão de „agente de mudança‟ podia ser eixo de transformação” (ALAYON, 2007, p. 10-14). 

Entretanto, Natalio Kisnerman reafirma no prólogo do seu livro “Serviço Social Povo” de 

1972, que a Reconceituação coincidiu com os momentos de rupturas com o modelo norte-



129 

 

americano, porém não foi possível sustentar-se pela irrupção das ditaduras (KISNERMAN, 

2007, p. 36). 

Sintetizando, uma das questões centrais que assinala esta época é a adesão a um 

projeto de libertação nacional sem base nos fundamentos da teoria social marxista, o divórcio 

entre teoria e prática e a centralidade da distância entre a formação acadêmica e a prática 

profissional. A preocupação profissional dos precursores da Reconceituação, ao centrar-se no 

posicionamento político e ideológico, fez perder de vista a intervenção profissional. Os 

autores mencionados resgataram as reflexões e crítica aos estigmas profissionais e a 

positividade das mudanças pedagógicas, pela ativa participação estudantil na vida acadêmica 

e política.  

Na Região Comahue, o Movimento da Reconceituação se apresentou em consonância 

com a criação do Instituto Superior de Serviço Social de Rio Negro, com a Escola de Serviço 

Social de Neuquén, da Universidade Provincial de Neuquén e, posteriormente, com a criação 

da Universidade Nacional de Comahue. No momento do governo ditatorial de Onganía, 

começaram os questionamentos profissionais quando a profissão estava à procura de sua 

inserção estatal, de sua legitimação política nos Estados Provinciais e da institucionalização 

das demandas sociais profissionais. Os Assistentes Sociais acompanharam este processo, 

relacionaram-se com colegas de outros países de América Latina e com diversas organizações 

nacionais e internacionais.  

Como já mencionamos no capítulo anterior, o processo de provincialização viabilizou 

a criação das constituições provinciais e a tarefa inalienável do Estado de estruturar a política 

social e o processo jurídico e econômico regional. As demandas da política social sustentada 

na provincialização para o Trabalho Social resultaram em respostas profissionais e 

institucionais, partindo do caso social individual até aos grupos e as comunidades. O Trabalho 

Social necessitava profissionais para ensino e prática pré-profissional. Este foi o momento de 

contratação, em 1964, do Professor Natalio Kisnerman, da Universidade Nacional de Buenos 

Aires e de outros profissionais, como sociólogos e antropólogos.  

No período de 1966 a 1969, deu-se início às discussões teóricas - profissionais e à 

adoção dos „diferentes métodos‟ (caso, grupo, comunidade); a formação iniciou a prática pré-

profissional com a experiência piloto do „método de comunidade‟, através de numerosas 
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reuniões entre professores e estudantes para „lograr uma positiva integração da teoria com a 

prática‟
167

.  

Por outra parte, o aumento das dificuldades sociais - denominadas pelo Instituto como 

“problemas de tipo psicossociais” nas distintas instituições e cidades -, obrigava fazer o 

atendimento profissional por parte de alunos e docentes supervisores do Instituto de Serviço 

Social de Geral Roca. A nomeação do A. S. Natalio Kisnerman de Diretor de Assistência 

Social do governo da Província de Rio Negro possibilitou que a direção do Instituto Superior 

de Serviço Social de Geral Roca priorizasse as demandas sociais da população resultante do 

agravamento da “questão social” provincial.  

Nesse período se processa uma inflexão na institucionalização regional da profissão na 

Província de Rio Negro, diante das muitas demandas institucionais, especialmente, Direções e 

Instituições de Serviços Sociais
168

 e governamentais, como as ações de difusão cultural e 

educativa
169

 e a ampliação do mercado de trabalho profissional
170

. Constituiu-se o Colégio de 

Assistentes Sociais da Província de Rio Negro e criou-se o Centro de Estudantes de Serviço 

Social. Esta organização contribuiu para acrescentar a participação de docentes e de alunos 

                                                           
167

 Esse processo se deu no marco de promoção dos estudos de Trabalho Social e o método da comunidade. O 

Instituto Superior de Serviço Social fez “50 programas de rádio, palestras na sede do Instituto e no Colégio 

„Maria Auxiliadora‟, na Ação Católica, na Associação de Ajuda a Criança Aleijada (ADANIL), na Câmera 

Junior, na União de Pais do Colégio Maria Auxiliadora, na Escola de Adulto Nº 1 e na do Bairro Stefenelli, em 

escolas secundárias, etc..” (INSTITUTO SUPERIOR DE SERVIÇO SOCIAL de Geral Roca, Memória, 1967). 

168
 Em 1967, essas Direções foram Centros de Prática (estágios) dos estudantes, o Instituto fez atendimento de 

533 casos sociais individuais na Escola de Enfermagem, Centro de Bem - Estar Hospitalar, Direção de Serviço 

Social Municipal, Direção de Proteção a Criança, Lar de Idosos, Lar - Escola e Escola Normal. No ano anterior – 

1966 - o total de atendimento de caso social individual foi de 1.126, referidos numa tipologia: Médicos, doenças, 

indigência, desemprego, problemas familiares e conjugais, abandono, problemas econômicos, internação de 

doentes, internação de menores, internação de idosos, adoção e guarda de criança, problemas de conduta de 

menores, pensão, localização de familiares, aparelhos ortopédicos, passagens, problemas de moradia.  

169
 Entre elas: 1) Programação de um curso de pós - graduação para Planejadores do Desenvolvimento da 

Comunidade para Assistentes Sociais, Sociólogos, Antropólogos e profissionais integrantes das equipes 

interdisciplinares; 2) Seminário de Atualização dos docentes do Instituto Superior de Serviço Social, com 70 

aulas; alguns dos temas configuraram cursos específicos replicados em cidades do Alto Valle e a sobre a 

responsabilidade dos professores do Instituto 3) Curso de “Terapia Psicossocial” por A. S. Natalio Kisnerman; 4) 

Mesas Redondas com as temáticas das crianças, adolescência, adultos e família. 

170
 Para esse objetivo, o Instituto se entrevistou com: 1) Diretor de Saúde Pública da Província para organização 

do Serviço Social Hospitalar; 2) Chefe da Polícia de Neuquén para a criação do Serviço Social Policial; 3) 

Ministro de Assuntos Sociais para levantamento de instituições de Bem-Estar Social; 4) Diretor de Luta Anti - 

Tuberculose para coordenação de ações nos bairros periféricos; 5) Secretário Geral da Municipalidade para 

criação do Serviço Social municipal; 6) Autoridades do governo provincial para trabalho profissional no Plano 

de Erradicação de Favelas; 7) 17.000 entrevistas para o Serviço Provincial de Água Potável e Saneamento Rural 

(S. P. A. R.) nas cidades de J. J. Gómez e Mainqué da Província de Rio Negro. 
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em congressos e reuniões nacionais e internacionais
171

 e as atualizações teóricas e formativas 

dos docentes com diversos cursos
172

. O momento marcante é a realização do III Seminário 

Latino - americano de Serviço Social, realizado na cidade de Geral Roca (Província de Rio 

Negro) de 22 a 29 de Outubro de 1967, sob a coordenação geral do Prof. Natalio 

Kisnerman
173

. 

A formação profissional incorporou o idioma inglês e permaneceram os „três métodos: 

Caso Individual, de Grupo e de Comunidade‟ e desenvolveu-se „terapia‟ com grupos de 

adolescentes de lares
174

. Os docentes consideravam a necessidade de fazer estudos e avaliar 

                                                           
171

 Os eventos nacionais e internacionais foram: 1) A supervisora A. S. Luisa Agnoletti de Kisnerman participa 

como bolsista por três meses na Venezuela, no Curso “Planejamento e Desenvolvimento da Comunidade” no 

Centro Nacional de Capacitação e Investigação Aplicada para o Desenvolvimento da Comunidade - CIADEC – 

projeto feito em conjunto das Nações Unidas com o Governo da Venezuela; 2) A Diretora A. S. Nélida Rajneri 

de Gamba participa da Assembléia da Associação Argentina de Escolas de Serviço Social para renovação da 

Comissão Diretiva, ocupando no Instituto de Serviço Social o lugar como Vogal; Participação nas IV Jornadas 

Argentinas de Serviço Social em Tucumã; 3) Natalio Kisnerman é convidado à V Reunião de Grupo de Trabalho 

Regional Interamericano em Porto Alegre, Brasil. Outros cursos como: 1) “Relações Humanas”, ministrado pela 

A. S. Alicia Duprat em conjunto com o Colégio de Assistentes Sociais da Província de Rio Negro; 2) 

“Reconceituação do Serviço Social” organizado pelo Centro de Estudantes do Instituto Superior de Serviço 

Social; 3) “Curso Interamericano de Supervisores para o Bem – estar da Criança” organizada pela Faculdade de 

Direito da UBA; 4) Seminário “O aporte do Serviço Social ao desenvolvimento nacional” organizado pela 

Associação Argentina de Escolas de Serviço Social, 5) Jornadas Provinciais de Serviço Social, organizadas pela 

Direção de Assistência Social da Província de Rio Negro. 

172
 “Teoria e prática das enquetes”, “Investigação Social” e “Sociologia do Desenvolvimento” organizado pelo 

Departamento de Sociologia da Fundação Bariloche e ministrados pelos professores Manuel Mora e Araujo, 

Nilda Sito, Monica Peralta Ramos, Eduardo Archenti e Hector Caldelari. Também foram oferecidos outros 

cursos como: Serviço Social Psiquiátrico, Formação Médica e Hospitalar, etc. 

173
 Participaram 250 assistentes e personalidades profissionais: Notburga Reckziegel do Brasil, Herman Kruse e 

Renée Dupont do Uruguai, Sela Sierra de Villaverde e Natalio Kisnerman da Argentina, Nélida Espeche e Alicia 

Duprat do Chile. Os assistentes foram convidados a visitar os estabelecimentos rurais (como „Paissanidis‟), 

industriais (Indústrias Patagônicas S.A. - INDUPA da cidade de Cinco Saltos) e passeio turístico ao Circuito dos 

Sete Lagos da Cordilheira dos Andes. O evento foi aberto no „Clube Progresso‟ de Geral Roca pela Diretora do 

Instituto A. S. Sra. Nélida Rajneri de Gamba, pelo Intendente Municipal Engenheiro Próspero Saint Martin e 

pelo Ministro de Assuntos Sociais Dr. Victor de Vera. As temáticas abordadas neste Seminário – através de 

palestras e grupos de discussão – foram: 1) Desajuste escolar e Serviço Social; 2) Metodologia da aprendizagem 

e integração metodológica nas Escolas de Serviço Social; 3) Serviço Social de Grupo e participação social; 4) 

Orientação terapêutica de Caso Social Individual; 5) Responsabilidade do Assistente Social no desenvolvimento 

latino-americano; e 6) O Diagnóstico em Serviço Social. Os grupos de discussão abordaram: 1) Papel do Serviço 

Social no planejamento e execução do desenvolvimento; 2) O Serviço Social e as resistências às mudanças nas 

classes sociais; 3) Dificuldades na interpretação diagnóstica nos distintos métodos do Serviço Social; 4) 

Investigação social na fundamentação científica do Serviço Social e a necessidade de seu aprofundamento; e 5) 

Planejamento da educação da comunidade para o desenvolvimento nacional. O Seminário foi fechado no Hotel 

„Pilmayquén‟ da cidade de São Carlos de Bariloche, com discurso do Intendente da cidade Sr. Antonio Miralles, 

da Diretora da Escola de Serviço Social de Mendoza (em representação das delegações presentes), A. S. Ana C. 

de Brandeburgo e do coordenador geral A. S. Natalio Kisnerman. (INSTITUTO SUPERIOR DE SERVIÇO 

SOCIAL de Geral Roca, Memória, 1967). 

174
 INSTITUTO SUPERIOR DE SERVIÇO SOCIAL de Geral Roca, Memórias, 1968 e 1969. 
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programas de ensino, de currículo e diversas atividades acadêmicas, entre elas, a formação em 

supervisão na perspectiva da “integração metodológica”. A idéia geral era a “conveniência de 

organizar o ensino superior através de um regime jurídico de autarquia e autonomia”. Neste 

momento, privilegiou-se a temática da “integração metodológica” e, para isso, os docentes do 

Instituto apresentaram um trabalho próprio
175

 para discussão nacional
176

. Os docentes 

procuraram ativamente encontrar respostas do tipo metodológico, da aplicação de uma 

metodologia para uma formação recente e em um contexto de desigualdade social.  

Essas respostas não eram teóricas e os conteúdos de ensino não estavam em discussão. 

O debate se centrava nos eixos e conceitos que deveriam ter debate nacional nas Escolas de 

Serviço Social. Os docentes consideravam que “educavam os alunos em um conceito de 

„integração‟ que não conheciam e, portanto, a metodologia utilizada era um erro e uma 

redefinição permitiria ao Serviço Social constituir-se como instrumento de desenvolvimento” 

(RAJNERI DE GAMBA et. al., 1969). 

 

É por essas razões que reconhecemos um Método Básico do Serviço Social, 

uma estrutura única para ser aplicada a diferentes situações e realidades 

(homens, grupos e comunidades) adotando, em cada caso, distintas 

características; serão os procedimentos e técnicas específicos para sua 

aplicação a uma determinada realidade; o valor específico dessa estrutura 

única será constituído pelas técnicas (RAJNERI DE GAMBA et. al., 1969, 

p.4). 

  

Além da continuidade das exigências sociais para a categoria profissional se somavam 

as gestões por deficiências de funcionamento do edifício, mudanças de pessoal administrativo 

e a necessidade de construção de moradias estudantis, diante do incremento de estudantes 

bolsistas.  

Em 1970, a partir do processo de Reconceituação se realizou uma „revisão crítica‟ da 

formação na procura de „um enfoque coerente e integrado com base na „metodologia única‟ e 

                                                           
175

 Instituto Superior de Serviço Social de Geral Roca, Memória, 1969. 

176
 “Seminário de Integração Metodológica” organizado pela Associação Argentina de Escolas de Serviço Social 

- AAESS, assessorando a equipe do Instituto integrada por A. S. Nélida Rajneri de Gamba, Luisa A. de 

Kisnerman, Nidia Rajneri de Marcilla e Luis Maria Früm. O Trabalho foi elaborado pela equipe docente 

mencionada, mais os professores Manlio Gioscio e Miguel H. González, intitulado “Hacia um nuevo enfoque de 

la metodologia del Servicio Social” Disponível em: http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pela/pl-000039.pdf 

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pela/pl-000039.pdf
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produzir uma reforma estrutural do funcionamento institucional do Instituto Superior de 

Serviço Social de Geral Roca. Por isso, a Reconceituação foi definida como uma „teoria e 

metodologia estruturada como um todo‟, considerando os seguintes elementos constituintes:  

1. Diagnóstico da realidade, de causa à intervenção e predição dos 

efeitos e resultados;  

2. O aporte teórico das outras ciências sociais através da análise crítica; 

3. Um marco valorativo dado pela ética, uma ideologia e filosofia das 

ciências para lograr um cosmo - visão da realidade e da intervenção, já que 

assumem o rol de serviço; 

4. Uma práxis em base a tipologias para conhecer (de diagnóstico) e para 

agir (de tratamento), implicada num método único de ação cujas etapas são: 

investigação, interpretação diagnóstica, planificação e programação, 

execução e avaliação; e 

5. Procedimentos e técnicas para agir sob a realidade social e dentre elas 

na situação cliente (INSTITUTO SUPERIOR DE SERVIÇO SOCIAL, 

Memórias 1970, pág. 2). 

 

Neste sentido, uma estrutura institucional única precisava estruturar-se na unidade de 

ensino, pesquisa e extensão:  

 
A estrutura e funcionamento é entendida como comunidade didática e esta 

como estrutura educativa baseada na comunicação a todos os níveis e com o 

contexto social que a contém; nossa organização se baseia nos grupos de 

trabalho integrados pelos professores, supervisores e alunos numa atividade 

comum. As categorias que determinam esta comunidade didática são: 

descentralização, comunicação, educação, unidade de trabalho, integração, 

participação e currículo. Através de um processo permanente e dinâmico de 

realimentação se tende a formar profissionais habilitados, com formação 

técnica e humana para enfrentar as mudanças da problemática social. Ensinar 

e apreender são assim uma unidade de trabalho. Todas as partes envolvidas 

na estrutura são custódias dessa unidade e estão comprometidas no 

aprendizado.  

 

O funcionamento responderia ao seguinte esquema:  

  Pessoal                                      Centro Docente 

Comissões                    Comissão Central                            Assembléia  

                                      Alunos                                         Centro Estudantil  

 

A estrutura do Instituto de Serviço Social em Departamentos compreendia 

três setores: ensino, pesquisa, extensão e serviços. 

  

Ensino: corresponde-lhe coordenar e integrar o trabalho docente a efeitos de 

lograr a meta: criar nos alunos uma consciência crítica e comprometida da 
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problemática social numa perspectiva geral e interdisciplinar e capacitar-lhes 

para intervir estrategicamente nela.  

 

Pesquisa: corresponde-lhe inserir o trabalho docente no conhecimento 

profundo e científico da realidade e estabelecer os modelos aos quais se 

ajustarão a aprendizagem e os serviços. 

  

Extensão e serviços: compete-lhes conectar Instituto e comunidade, através 

dos serviços de ação direta e de capacitação (INSTITUTO SUPERIOR DE 

SERVIÇO SOCIAL, 1970, p. 6)  

 

Com estas transformações o Instituto de Serviço Social de Geral Roca desenvolveu 

uma nova modalidade da prática de aprendizagem, denominada “prática metodológica” 

mediada por um novo “desenho operacional - guia da prática para o método único” (aprovado 

em 18 de Abril de 1970) - para intervir na comunidade prevendo a realização de “Assembléias 

Comunitárias”
177

. Nesta intervenção profissional na comunidade o objetivo era formar grupos 

de verdadeiros representantes dos bairros e, por isso, provocavam crises nos grupos já 

constituídos
178

 (INSTITUTO SUPERIOR DE SERVIÇO SOCIAL, 1970, p.10).  

Nessa “prática metodológica” os alunos ingressavam através da formulação de um 

„marco teórico‟ como segurança da aplicação da metodologia. Para consolidar a formação 

foram introduzidas capacitações referentes às problemáticas do trabalho: benefícios sociais 

nos salários, organização dos salários, lei de comprovantes de salários, sindicalismo, medicina 

do trabalho, etc.
179

. A organização dos conteúdos dos diversos seminários introduzidos nesta 

perspectiva era de responsabilidade dos alunos, com a supervisão dos professores.  

                                                           
177

 Segundo os documentos históricos do Instituto Superior de Serviço Social de Geral Roca houve eco e 

repercussões positivas das Escolas de Serviço Social de outras regiões da Argentina e da América Latina e de 

revistas especializadas da profissão, como por exemplo, a revista “Seleções de Serviço Social” que publicou a 

reprodução do esquema e dos fundamentos do „novo método único‟ de Serviço Social. Além disso, se destacou 

que a totalidade da Comissão Diretiva da Associação Argentina de Escolas de Serviço Social – AAESS- tinha 

participado nas discussões e na elaboração deste plano básico de estudos da profissão e o Instituto fez a 

recomendação de nacionalizar este currículo. Tudo isso também permitiu ao Instituto Superior de Serviço Social 

de General Roca continuar sendo eleito para integrar a condução dessa Associação.  

178
 Essas Assembléias da totalidade de bairros onde alunos, supervisores e professores participavam, definiam 

resoluções em relação à mobilização das comunidades pelas melhorias das condições de moradias, serviços 

públicos, saúde, etc.  

179
 As constantes reuniões de professores e supervisores com a Diretora da Escola, AS. Nélida Rajneri de Gamba 

informavam do movimento de abertura de centros de estágios, denominados “agências de prática”, com AS. 

Natalio Kisnernam como coordenador geral de supervisores de prática e da avaliação individual e grupal dos 

alunos. Também o cumprimento das entregas de “cadernos de campo” de alunos e supervisores, dos contatos 

com autoridades municipais e provinciais pelos avanços e/ou dificuldades das respostas às demandas e projetos e 
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Em 1970 o Instituto Superior de Serviço Social passou sua dependência hierárquica ao 

Conselho Provincial de Educação
180

 do Governo da Província de Rio Negro e este outorgou 

reconhecimento salarial como profissional universitário aos Assistentes Sociais
181

. Em 1971, 

esse Instituto foi à primeira Escola de Serviço Social da Argentina com a totalidade de 

supervisores de estágios com dedicação exclusiva no trabalho docente
182

.  

A criação da Universidade Nacional de Comahue – UNCo - sob a base do Instituto 

Superior de Serviço Social de Geral Roca, Província de Rio Negro, e a Escola de Serviço 

Social da Universidade Provincial de Neuquén provocou várias expectativas: aumento de 

estudantes, de orçamento e de melhoria da capacitação dos docentes e supervisores de 

estágios. Os docentes consideravam que essa “estrutura única” de funcionamento institucional 

podia colidir com a estrutura de Departamentalização proposta pela UNCo, particularmente, 

porque o Instituto Superior de Serviço Social de Geral Roca tinha primazia nacional e 

continental.  

O status universitário nacional de Trabalho Social regional mantém a duplicidade do 

ensino profissional nas duas cidades de Neuquén Capital e Geral Roca. Criou-se o 

Departamento de Serviço Social e para Direção foram designadas: A. S. Nélida Rajneri de 

Gamba, em Geral Roca e A. S. Esther Dengler, no Neuquén  

 

“O formato da Escola desaparece para se constituir em Faculdade e 

Departamento de Serviço Social. Como delegada de Serviço Social de 

Neuquén se contrata a A. S. Dora Del Hoyo e a Marcelina Citerio de Buenos 

Aires para ministrar aulas. Também os alunos propõem Luis Maria Früm 

para a direção do Departamento, mas a UNCo não aceitou. Por outro lado, o 

professor Luis Maria Früm não aceitou o convite já que trabalhava 

academicamente na Província de Misiones. Os estudantes ocuparam por 

quase um ano a Escola” (Entrevistada Nº 2). 

                                                                                                                                                                                     
o planejamento anual de exames regulares dos alunos, responsáveis docentes das disciplinas e seus programas, 

etc.  

180
 Decreto Nº 285 de 13 de Abril de 1970 do Governo da Província de Rio Negro. Só permaneceu o âmbito 

administrativo na órbita do Ministério de Assuntos Sociais.  

181
 Os argumentos foram à sistematização do campo ocupacional dos Assistentes Sociais na Província de Rio 

Negro era de 48 profissionais ocupados, enquanto a futura demanda (municípios e organismos públicos) indicava 

140 postos de trabalho para cobrir.  

182
 Em 1966 os docentes supervisores de estágios só tinham 6 alunos cada um.  
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Segundo o Presidente do Centro de Estudantes de Serviço Social Neuquén da época, 

   

“Existia a idéia de nomear o professor Natalio Kisnerman para a Direção do 

Departamento e os estudantes de Serviço Social Neuquén fizeram resistência 

a essa nomeação – ainda, não o conheciam (a Kisnerman) - propondo o 

professor Luis Maria Früm, de reconhecida trajetória como integrante do 

Grupo ECRO e pela vinculação com o Movimento de Reconceituação. 

Gerou um processo interessante no Serviço Social de Neuquén pela tríade de 

governo universitário integrada por um docente, um empregado 

administrativo e um estudante. Já se propunha, na época, uma forma de co-

governo na carreira e na época de pós-nacionalização da UNCo” 

(Entrevistado Nº 3) . 

 

A vinculação profissional regional teve continuidade através de convênios com 

entidades internacionais
183

 e nacionais
184

 e usufruiu de bolsas para professores que essas 

entidades outorgavam. A expressão mais avançada se deu com o Instituto de Solidariedade 

Internacional - ISI
185

 da Fundação Konrad Adenauer - KAS
186

. Esta relação de intercâmbio e 

capacitação continuou até 1974, configurando-se o organismo mais significativo na formação 

teórica dos docentes de Serviço Social de Comahue.  

                                                           
183

 As entidades internacionais são: Instituto Interamericano da Criança do Uruguai, Instituto de Solidariedade 

Internacional - ISI da Alemanha, Centro Regional de Educação Fundamental para América Latina do México, 

Centro de Investigação para o Desenvolvimento da Comunidade da Venezuela, Organização de Estados 

Americanos, UNICEF, CORDIPLAN da Venezuela, Departamento de Investigação da Universidade Católica de 

Santiago do Chile, Escola de Serviço Social da Universidade Católica de Santiago e de Valparaíso - Chile, 

Escola de Serviço Social das Universidades de Caldas e Bogotá da Colômbia; Associação Latino - americana de 

Escola de Serviço Social. 

184
 Nacionais e provinciais: Associação Argentina de Escolas de Serviço Social, Direção de Assistência Social e 

Direção de Menores, Centro de Investigações Sociais, Municípios, Instituições de Bem- estar.  

185
 Curso e Seminário para Diretores de Escolas de Serviço Social realizados na Venezuela e organizados pelo 

Instituto de Solidariedade Internacional - ISI da Fundação Konrad Adenauer, que tem como bolsista a Diretora 

do Instituto Superior de Serviço Social de Geral Roca, A. S. Sra. Nélida Rajneri de Gamba.  

186
 Josef Thesing - especialista em Ciências Políticas da Universidade de Munique que, de 1965 até dezembro de 

2002, colaborou com a Fundação Konrad Adenauer como Diretor da Área de Cooperação Internacional é autor 

de várias publicações e ensaios, dentre elas: “A fundação Konrad Adenauer na América Latina: história de uma 

longa cooperação, segunda parte”. Disponível: http://kas.org.ar/DialogoPolitico/pdfs/Thesing_3-2010.pdf. 

Thesing (2010) explica a inspiração na noção cristã de solidariedade em 1949, na Alemanha Ocidental – a partir 

da nova Constituição - para a criação desta Fundação, tendo em conta o trabalho no governo realizado pelo 

chanceler Konrad Adenauer, impulsor da Economia social de mercado. Seu trabalho internacional começou em 

1962, inspirado nos princípios da Doutrina Social da Igreja Católica. Os fundamentos não eram de ordem 

missionária, era pôr em prática a idéia da ajuda a partir do conceito de valores. “Os objetivos da Fundação eram 

a vigência dos direitos humanos, a democracia como forma de Estado e de vida, uma ordem econômica 

socialmente justa e um Estado de direito livre” (THESING, 2011, p. 180).  Acesso: 07 Jan. 2012. 

http://kas.org.ar/DialogoPolitico/pdfs/Thesing_3-2010.pdf
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Os contatos de cooperação política para o desenvolvimento foram objetivos do ISI - 

criado em Bonn, Alemanha, no dia 8 de Fevereiro de 1962 - e a Fundação Adenauer se 

aproximou a América Latina a partir dos partidos democratas cristãos da Venezuela e do 

Chile, da Confederação Latino - americana de Sindicatos Cristãos - CLASC, segundo Josef 

Thesing
187

, Diretor da Área Internacional da KAS. 

O ISI contribuiu na criação do Centro Latino - americano de Trabalho Social - 

CELATS e na transferência dele para a Associação Latino – americano de Escolas de Serviço 

Social - ALAESS com o objetivo de promover a profissão na América Latina, mais conhecido 

como “projeto ISI”, nesse cenário de questionamentos às metodologias de Serviço Social 

empregadas até então. Leila Lima
188

, ao escrever a história do CELATS, explica que KAS 

operou especificamente no campo da profissão de Serviço Social na América Latina e,  

 

Nestas condições, Trabalhadores Sociais da América Latina tiveram a 

oportunidade de conhecer a programação, metas e desenvolvimento das 

instituições de Bem- Estar Social de Alemanha, cada um inicialmente nos 

três cursos de 10 meses nesse país. Contudo, o balanço realizado foi de 

poucos rendimentos obtidos, dado que as experiências do Trabalho Social 

alemão não eram aplicáveis à realidade latino-americana, priorizando-se 

atividades de formação no continente americano (LIMA, 1984, p.9). 

 

Neste sentido, os professores Nélida Rajneri de Gamba, Luisa Agnoletti de Kisnerman 

e Natalio Kisnerman formularam o projeto de “Criação do Centro Latino - americano de 

Formação Continuada para Trabalhadores Sociais”
189

, organizado pela AAESS e financiado 

                                                           
187

 Josef Thesing et. al. (2011) analisa que a tarefa da formação política de quadros, de dirigentes, investigação 

cientifica, fomento do talento jovem e a cooperação internacional correspondiam a uma instituição diferenciada 

dos partidos políticos, sustentadas e afins a eles; tendo em conta que o estado alemão havia decidido que tanto 

seus partidos políticos como suas fundações políticas deviam ter financiamento estatal (fundos públicos) - 

originalmente baixo estado de segredo. A intervenção da KAS na América Latina era impedir o crescimento dos 

sindicatos comunistas, dos projetos revolucionários e competir com a influência norte-americana, por isso sua 

ingerência no diálogo entre sindicatos e empresários. Artigo “A Fundação Konrad Adenauer na América Latina: 

história de uma longa cooperação”. Revista “Código Político”, publicação trimestral da Konrad Adenauer - 

Stiftung A. C.- ISSN 1667-314, Buenos Aires. Disponível em: <http://www.kas.de/wf/doc/kas_29167-1522-4-

30.pdf?111021194354> Acesso em: 27 Set. 2012 

188
 Leila Lima, “Uma parte da história do Trabalho Social, seis anos no CELATS”, Disponível em: 

<http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pela/pl-000131.pdf> Acesso em: 05 Dez. 2013 

189
 Este projeto “surge da premissa básica de modificar as atuais condições de produção de conhecimentos a 

partir da realidade social latino-americana e de operacionalizar formas de atuação que dessem respostas às 

demandas da sociedade, evitando a reprodução de mecanismos que incrementassem o grau de dependência 

cultural externa com suas conseqüências sociais e políticas”. Formulava uma formação de pós-graduação com o 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_29167-1522-4-30.pdf?111021194354
http://www.kas.de/wf/doc/kas_29167-1522-4-30.pdf?111021194354
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pela/pl-000131.pdf
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pela Fundação Konrad Adenauer, com sede em Lima - Peru, nesse momento. O projeto 

recebeu ampla rejeição e denúncia
190

 de intromissão do “imperialismo através das fundações” 

em um momento em que a UNCo se posicionava pela “libertação social do povo” formulando 

“comandos de luta e mobilização”
191

. Não obstante continuar as relações acadêmicas 

internacionais
192

 de Trabalho Social da UNCo, ainda que esse projeto acadêmico estivesse 

interrompido.  

                                                                                                                                                                                     
desenvolvimento de tese. Refere-se que nesse período existiam 200 Escolas de Trabalho Social na região e 

careciam de estatísticas e estudos sérios. A existência de uma desarticulação entre essas escolas e o trabalho do 

campo institucional deveriam ser temas de investigação. O projeto apresentava quatro anos de estudo, abordando 

as áreas problemas da realidade latino-americana: a) camponês; b) operária; c) bairros, d) indígenas, e) jovens; e 

localizado na cidade de Geral Roca na Escola de TS/SS da sede da Faculdade de Ciências Sociais (Projeto 

original de 1973 – inédito -). 

190
 Denúncias na imprensa regional: “Imperialismo e Serviço Social” no jornal “Río Negro” de 24 de Agosto de 

1974, assinado pela União de Trabalhadores da Educação da UNCo - UTEUCO e pela Federação Universitária 

para a Liberação Nacional - FULN. Segundo a denúncia da Professora Luisa Agnoletti de Kisnerman no mesmo 

jornal de 19 de Setembro de 1974, referia-se que nesse projeto colaboraram Felix Schuster da Argentina, Darcy 

Ribeiro do Brasil (nesse ano no Peru), Virginia Rodriguez de Garreton do Chile (nesse ano na Colômbia) e 

Magdalena Carmona da Colômbia. Numa declaração de AS. Nélida Rajneri de Gamba publicada no Jornal “Río 

Negro” de 30 de Agosto de 1974, ela explicava que esse projeto tinha sido aprovado juntamente com mais três 

projetos de Assistentes Sociais da América Latina (México, Peru, Bolívia e Brasil) a serem executados nos 

países segundo as áreas de estudo. O projeto para Argentina estava apoiado pelas Escolas de Serviço Social da 

Universidade Nacional de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Paraná e Reconquista. Assim também fez menção 

que “a única participação que cabe a Fundação é financiar os gastos e exigir às associações responsáveis do 

projeto, uma prolixa rendição de contas”. Jornal “Rio Negro”, seção Regionais de 19 de Setembro de 1974. 

Publicação da notícia: “A Professora Kisnerman (Luisa Agnoletti de) demanda ao Reitor Domecq assumir 

responsabilidades. 

191
 Com a chegada de Hector Jose Cámpora ao Governo Nacional e o retorno de Juan Domingo Perón em 1973 

da Espanha sucederam-se numerosas mudanças de autoridades, não só a nível nacional, no Ministério da Cultura 

e Educação, como também na UNCo. Estas mudanças geraram rejeição universitária e durante este período foi 

governada pela Assembléia Geral Universitária da UNCo. 

192
 Essa continuidade permitiu a chegada a Geral Roca de estudantes e graduados profissionais de vários países: 

Costa Rica, Venezuela e Equador, para estágios de um quadrimestre. Segundo declarações publicadas na 

imprensa regional, a campanha de rejeição universitária ao projeto com ISI da Konrad Adenauer, foi iniciada 

pela Escola de Serviço Social de Neuquén. Porém, o Decano Dr. Nestor Spángaro foi orientado por Nélida 

Rajneri de Gamba a fazer convênio com a ISI para pagamento de passagens. Novamente há bolsistas (Prof. 

Blanca de Delgado e Marta Silva) para o Curso do ISI em Guayaquil (Equador) onde se insiste na “necessidade 

de que a análise teórica possa aplicar-se à prática e que esta seja realmente criadora de teoria para a qual é básico 

sistematizar as experiências... a prática tem objetivos de serviço, pedagógico e científico e que os supervisores 

devem se capacitar de forma permanente” (Ata Nº 392, Geral Roca, 27 Novembro de 1973). Posteriormente, a 

Diretora da Escola de Serviço Social de Roca participa na preparação e na organização de um seminário do ISI e 

do projeto de pós-graduação que ISI estabeleceria em Geral Roca e para o qual o planejamento do projeto foi 

confiado aos professores Pedro Ferrara de Castro e Natalio Kisnerman. Por outra parte, a Escola foi selecionada 

para integrar a equipe da A. S. Teresa Porzekanski, diretora de Investigação do ISI. Ao mesmo tempo, se 

procurou designar os representantes para participarem do projeto de Formação continuada de AAESS e ISI, mas 

a renúncia do professor Ferrara de Castro implicou numa nova designação (por assembléia ou voto dos 

professores). 
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As dificuldades da formação profissional em 1974 eram enormes: por um lado, o 

prolongamento do tempo de estudos a partir da introdução do Trabalho Final de Investigação 

para vários Seminários referentes à Educação, Saúde Pública, Serviço Penitenciária, 

Menoridade e Trabalho; do corte de financiamento para traslado dos alunos e supervisores aos 

Centros de Práticas e da re-estruturação do currículo
193

. Por outro, a redução de alunos do 

Curso do Departamento de Serviço Social se deveu a “falta de promoção da profissão no nível 

secundário e o curso básico implementado pela gestão da UNCo” (Ata Nº 401 de 

22/03/1974). O conjunto de mudanças da profissão em relação ao funcionamento 

institucional, revisões curriculares, diminuição de alunos, de orçamento e as disputas inter-

escolas no interior da UNCo se combinaram com as decisões dos professores de novos 

critérios na formação
194

.  

Consideramos que o ano 1974 na Região Comahue é o momento de finalização da 

Reconceituação. A formação profissional universitária de Comahue se impregnou da 

politização peronista pela ingerência das organizações peronistas na prática pré-profissional e 

também pela participação importante de estudantes nas organizações peronistas e do MPN de 

Neuquén. Este processo evidenciou ambigüidades e confusões entre prática pré-profissional e 

prática política partidária. A Reconceituação regional teve a particular expressão de revisão 

metodológica, baseada na aplicação correta das técnicas, foi uma renovação pragmática e 

conservadora.  

O questionamento teórico não se vinculou à tradição da obra de Marx, não existindo 

uma apropriação da teoria social crítica de inspiração marxista. As expressões das vertentes 

teóricas estiveram centradas na teoria de grupos, especificamente com a teoria de Pichón 

                                                           
193

 Para esse propósito foram designados Natalio Kisnerman e Nélida Rajneri de Gamba para integrarem a 

Comissão Assessora de re-estruturação do currículo e, por parte dos alunos, foram eleitas Gloria Riestra, Maria 

Inês Garcia e Alicia Viguera (Registro atas Nº 380 a 393 do ano 1973). Finalmente, tiveram reuniões com o 

Reitor da UNCo e com a Diretora da Escola de Serviço Social de Neuquén para tratar da existência das duas 

escolas e da necessidade de unificar critérios dos currículos vigentes, acordando estudar a modificação dos 

planos de estudos. Somou-se a isso a designação de representantes da Escola para o co-governo da UNCo  (Atas 

Nº 400 a 408, ano 1974).  

194
 Fechamento das áreas de prática “Quatro Galpões” e “Tiro Federal” dada a “ação de agentes políticos” que 

dificultavam a tarefa da prática profissional e também pela graduação das alunas. Somente ficaram as áreas de 

“Stefenelli” e “Quintú Panal” que foram desdobradas em duas subáreas (lar e sindicato de empregadas 

domésticas). Se definiu, também, a carga horária de prática nos „centros de prática‟ para 10 horas semanais e se 

utilizou uma “guia para o processo metodológico da prática” organizada por Natalio Kisnerman e aprovada em 

abril de 1975, integrando os Instrumentos de Trabalho para a preparação de Informes periódicos, diagnósticos de 

situação, evolução de equipe e documento final Nº1, que no final da prática constituiria um trabalho de 

“Diagnóstico e análise do processo metodológico na área”. 
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Rivière em torno do Esquema Conceitual Referencial Operativo - ECRO, com grupos 

operativos e o „método de comunidade‟. Outras correntes teóricas influentes foram Althusser, 

Marcuse, Lefebvre, Paulo Freire. A teoria da dependência integrou-se à formação através das 

obras de Teotônio dos Santos, Celso Furtado e Fernando Henrique Cardoso. Também as 

leituras de Mao-Tsé-Tung fizeram parte da formação política dos dirigentes do Centro de 

Estudantes de Serviço Social de Geral Roca, por terem militância no Partido Comunista 

Revolucionária – PCR. 

Os professores da época, majoritariamente, colidiram com o marxismo e não 

concordavam com os estudantes e com os debates teóricos que superassem a instância de 

revisar, basicamente pelas relações de inserção nas organizações internacionais e na política 

oficial dos Estados Provinciais. Para o Prof. Natalio Kisnerman o marxismo era uma teoria 

distante da realidade e para Prof.ª Nélida Rajneri de Gamba a profissão não devia ser 

revolucionária. A visão de „integração metodológica‟ foi revisada pelos professores para 

renovar seu posicionamento conservador a uma perspectiva „institucionalista‟. 

A Reconceituação constitui argumento para expansão do ensino, do campo 

ocupacional e para as capacitações e discussões metodológicas da época. Os expoentes da 

Reconceituação revisaram as metodologias a partir da dimensão ideológica - política, 

particularmente, com o “método da comunidade” na prática das “Assembléias da 

Comunidade” de alunos e supervisores. A articulação desse processo com a politização pela 

via do peronismo e a disseminação do Assistente Social como “agente de transformação” sem 

conteúdos teóricos da tradição de Marx permitiram a “modernização metodológica” do ensino 

e a construção de uma identidade – supostamente – “transformadora” do Assistente Social, 

em contraposição a ausência do categorial marxista diante da vertiginosa realidade 

sociopolítica.  

O que caracterizou a Reconceituação regional de Comahue foi a “Reconceituação pelo 

alto”, daquilo que na América Latina se denominou Movimento de Reconceituação, 

particularmente, porque os professores adotaram uma „estratégia comum‟ de enfrentamento às 

demandas sociais da provincialização dos Territórios Nacionais, a nacionalização da UNCo e 

as disputas inter-escolas e interprovinciais. Essa „estratégia comum‟ funcionou como uma 

mediação profissional e política, sustentada no grande ecletismo teórico, sem exame crítico, 

vinculando a formação profissional, enquanto fonte da revisão das metodologias. Inclusive, 
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posteriormente, esse posicionamento contribuiu para aprofundar o individualismo na 

profissão e na separação dos métodos em níveis de abordagens do ensino.  Esta tendência da 

centralidade do individuo e instituição se volta dominante ao período ditatorial e é intrínseca 

da „estratégia comum‟ dos docentes, em um momento histórico de „tempo passado‟ do 

Movimento da Reconceituação. 

 

3.2. A organização curricular, mudanças e „normalização‟ universitária 

 

O processo da „abertura da democracia‟, em 1983, na Argentina facilitou a renovação 

da vida universitária a partir de diferentes práticas políticas e de uma nova legislação e 

produziu mudanças nas profissões universitárias, nos debates teórico-práticos, políticos - 

universitários e na organização das relações profissionais com a sociedade. O fim da ditadura 

abriu a reflexão e a discussão de traumáticos problemas, relações sociais e necessidades em 

relação ao ensino universitário. A democracia instalava outras condições para renovar 

discussões, mas os políticos, empresários, sindicalistas e as próprias políticas do Estado 

traçavam o processo de descentralização, deterioração e destruição da educação pública, 

estatal e gratuita. Logo, as transformações produzidas deixaram intactas as marcas ditatoriais. 

A reorganização curricular e os planos de estudos universitários eram mediações 

constitutivas da orientação sociopolítica da educação e da universidade e, portanto, submetida 

à instância de reformulação e revisões. Diante dos requerimentos educativos da sociedade 

argentina, o governo de Raul Ricardo Alfonsín convocou, através do Parlamento Nacional, o 

Congresso Pedagógico Nacional, em 1984, para criar deliberações e opinar em relação à 

relevância da educação, ao desenvolvimento, dificuldades e perspectivas de solução aos 

problemas históricos da educação.  

As deliberações educativas culminam em 1986 traçando os objetivos do projeto 

político pedagógico do Estado argentino. Daí em diante, a função do Estado de supervisar a 

educação sem garantias financeiras se transformou em antecedentes da legislação privatista da 

década de 1990. A instituição Igreja celebrou as conclusões pedagógicas e filosóficas, pois a 

possibilidade de participar no desenvolvimento obscurantista dos conteúdos clericais e do 

negócio educativo facilitava a criação de escolas e universidades confessionais privadas.  
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Enquanto esse processo acontecia, o Governo Nacional aprovava a Lei Nº 23.068, de 

1984, de “Normalização Universitária” de 180 dias até uma lei definitiva. A lei retoma os 

estatutos universitários vigentes antes da ditadura de Onganía de 1966. Aspecto importante na 

década de 1980 são autonomia e co-governo: a constituição dos Conselhos Superiores 

Provisórios. Estes têm atribuição de decidir a impugnação dos concursos de professores 

realizados no período ditatorial, aprovarem novos currículos e reincorporarem professores e 

empregados administrativos que tinham sido demitidos pela ditadura.  

Os professores demitidos da UNCo, junto a proscrição dos planos de estudos, 

constituíam um conflito em relação a conformação das equipes de cátedras
195

, já que o 

Ministério de Educação propunha que a validez dos concursos regulares de professores fosse 

de sete anos. Finalmente, foi aprovado o regulamento de validade de quatro anos proposto 

pelo Conselho Superior Provisório da UNCo. Trincheri (2005) sustenta a falta de 

sistematicidade acadêmica nas abordagens de estudos da UNCo, porque neste „processo de 

normalização universitária da UNCo‟ se tentou fazer  história, restabelecendo uma distinção 

entre o ano de 1972 de criação da universidade e o de 1983 de “normalização da 

universidade” (TRINCHERI, 2005, p. 13). 

Em relação às formas e debates de constituição da formação universitária, 

originalmente, a UNCo foi constituída para formar e habilitar uma formação 

profissionalizante, ou seja, o ensino dos cursos que o processo produtivo, o „pólo de 

desenvolvimento‟ da região precisava. Portanto, os docentes sem formação didática ou 

pedagógica construíram sua experiência de ensino de diversas formas, entre elas de forma 

„doméstica‟
196

. Entre os velhos docentes provenientes dos Institutos de Rio Negro e da 

Universidade de Neuquén e os novos professores que a Universidade nacional necessitava - 

com outras experiências e formação - construíram um campo competitivo, de disputas 

políticas na academia. É inegável que o campo acadêmico foi sofrendo enormes mudanças 

                                                           
195

 Os professores demitidos antes de 24 de março de 1976, segundo a Resolução Nº 0335, de 11 de setembro de 

1984, deveriam “justificar que suas reclamações foram interrompidas ou denegadas pelo regime militar”, questão 

regulamentada nas condições e termos para sua reincorporação. 

196
 Marcela Ickowicz, docente e pesquisadora da Faculdade de Ciências da Educação da UNCo, definiu os 

modelos formativos construídos na UNCo. O processo de recrutamento de docentes onde a Universidade 

demanda saberes teóricos, técnicos e/ou artísticos sem demandar competências para docência, instaurou 

magistério para estudos da docência, validava dois trajetos de formação para o exercício da docência, 

configurados em dois modelos: 1) “formação artesanal” assentada nos espaços das cátedras universitárias; e 2) 

“modelo escolar” vinculados ao magistério (ICKOWICZ, 2005, p. 97). 
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não só pela origem e desenvolvimento da nova universidade, senão pelas mudanças nas 

políticas universitárias que incidiram na formação universitária de Comahue
197

.  

O sistema de Departamentalização na UNCo, como unidade básica disciplinar e o 

processo de fragmentação curricular combinavam ordem e hierarquia no campo do 

conhecimento e do ensino nas aulas. A necessidade de expansão das carreiras universitárias, 

atualização pedagógica dos docentes e constituição das equipes de cátedra constituíram um 

âmbito propicio de disputas cegas no interior das cátedras e lutas políticas pela hegemonia 

(ICKOWICZ, 2005).  

Neste contexto e na orientação social da direção política universitária, os antecedentes 

de reorganização curricular da profissão de Trabalho Social da UNCo estão no projeto de 

Licenciatura em Serviço Social para graduados, elaborado por Natalio Kisnerman, (Ata Nº 41, 

Maio de 1975, aprovado pelos docentes do Departamento de Serviço Social).  

No início da ditadura a Ordenança Nº 0066, de 14 de Abril de 1976, decidiu não abrir 

cursos com menos de seis alunos, a partir do novo plano de estudos. O Professor Enrique Di 

Carlo foi designado Diretor do Departamento de Serviço Social por decisão do interventor 

militar da UNCo. 

O ensino profissional sofreu reformulações voltando-se para Caso Social Individual 

“com especificidade e aprofundamento dos distintos níveis de situações individuais, grupais e 

comunitárias” e modificações dos planejamentos prévios com as “agências de prática”. Vários 

docentes foram demitidos e outros redistribuídos para outras disciplinas. Algumas disciplinas 

foram eliminadas do currículo como a Estatística. Os supervisores de prática eram designados 

como professores titulares das disciplinas e contratou-se a América Carbonell
198

 para 

coordenação das práticas de formação.  

Nélida Rajneri de Gamba introduziu, neste período, a idéia de “especialista” na 

atenção individual, grupo e comunidade para supervisionar a relação supervisor-aluno. 

Natalio Kisnerman revisou a idéia que “deve se reconhecer que a prática da Reconceituação 

                                                           
197

 Resgatamos a Faculdade de Ciências da Educação na história regional universitária, na procura de numerosas 

pesquisas e projetos de estudos de distintas tópicas e temáticas de formação universitária. A isso se agregou a 

Faculdade de Humanidades ao incorporar nas suas pesquisas a história da universidade e da região. Neste 

contexto analisamos as mudanças da formação profissional de Trabalho Social e seu lugar na UNCo.  

198
 Esposa de Enrique Di Carlo - Diretor do Departamento de Trabalho Social.  
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nos fez ver como falência deixar de lado o nível de atuação da problemática individual” (Ata 

Nº 429, 11 de maio de 1976). Ele fundamenta o instrumento teórico de “Enquadre”
199

 da 

prática de nível individualizado como acompanhamento da prática pré-profissional e 

estabeleceu novos critérios de avaliação dos alunos
200

.  

Os novos temas teóricos foram: 1) A família, como geradora de realização e fracasso, 

saúde e enfermidade; 2) O processo na problemática individual; 3) Diagnóstico na 

problemática individual; 4) O Informe; 5) A Planificação e seguimento do problema 

individual; e 6) A matriz racional do Serviço Social
201

.  

No contexto de Estado genocida, o terror social e universitário implicou na redução de 

matrículas de estudantes nas universidades e nas escolas da profissão e, especificamente, na 

revisão da orientação teórico-metodológica da formação. Revisavam-se e reformulavam-se as 

relações institucionais da profissão com a sociedade regional diante as mudanças na política 

social.  

Nélida Rajneri de Gamba
202

 (re) formulou as posições de questionamento à 

organização da regionalização da universidade e elaborou o projeto de criação da carreira de 

Advocacia em 1975. Para sua concretização criou-se o Departamento de Ciências Jurídicas na 

Faculdade de Ciências Sociais e a carreira de Direito foi aprovada somente em 1982.  

No documento de Novembro de 1982, intitulado “A batalha da Universidade, 

Disparem contra Roca” faz-se referências que “aos fatos consumados, a Faculdade de 

                                                           
199

 Enquadre é um conceito da psicologia social e institucional e da gerência social. O conceito faz referência aos 

limites de uma atividade planejada nos tempos e espaços definidos numa relação profissional, por exemplo, nas 

práticas psicoterapêuticas, educativas, organizacionais, etc. Algumas correntes teóricas falavam do “marco de 

intervenção”. Quando o planejamento não era executado se produzia “a ruptura do enquadre” e, portanto, se 

fazia necessário „reenquadrar‟. Enquadre se converte em um limite para o pensamento histórico-dialético. 

200
 Os critérios gerais foram: Desenvolver capacidades para: a) integrar os conceitos teóricos à prática; b) 

reelaborar conceitos teóricos em função dessa prática; c) interpretação e orientação do processo (nível individual, 

grupal e comunitário); d) aplicação das técnicas específicas da profissão; e) autocrítica, f) integração à equipe e 

área de trabalho; e g) o registro.  

201
 Cada um destes temas foram responsabilidade de cada um dos professores para serem trabalhados e expostos 

nas reuniões. O último tema foi de responsabilidade do Diretor de Departamento Enrique Di Carlo. Em Junho de 

1976, os registros indicaram que todo o processo metodológico fora revertido a situações práticas e, portanto, 

seria necessário que todas as supervisões se ajustassem aos novos critérios. Neste ano, o Diretor Prof. Enrique Di 

Carlo apresentou um projeto intitulado “Racionalização na docência”, aprovado sim observações nem críticas.  

202
  A AS. Nélida Rajneri de Gamba renuncia a direção do departamento e ao decanato da Faculdade de Ciências 

Sociais, em nota datada de 30 de Outubro de 1975 e dirigida ao Reitor da UNCo, Dr. Alberto Dosko. 
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Ciências Sociais com poucos alunos, escassos recursos financeiros e com nulas possibilidades 

de crescimento, se pensa numa carreira que não compita com as carreiras de Neuquén e que se 

constitua na coluna vertebral da Faculdade: a carreira de Advocacia”. A partir daí passa-se a 

chamar Faculdade de Direito e Ciências Sociais - FADECS. Nesse documento se afirmava,  

 

Segundo o plano de estruturação da UNCo, se concentravam em Neuquén 

(através das localizações) as faculdades de Humanidades, Ciências da 

Administração e Engenharia em Challacó, Neuquén; Ciências Agrárias em 

Cinco Saltos e Ciências da Educação em Cipoletti. Também se localizavam 

em Neuquén – conforme dito plano - as Escolas Superiores de Turismo e 

Serviço Social. Os Centros Regionais se assentavam em Geral Roca, Viedma 

e Bariloche
203

. A diferença entre as localizações de uma e de outra província 

aparece, com toda clareza, na análise dos Departamentos. Não somente 

existiam diferenças em relação a quantidade de Departamentos, como 

também à Província de Neuquén se reservou a quase totalidade da área 

tecnológica, base de futuras faculdades, de tal forma que o crescimento 

previsível da Universidade Nacional de Comahue, nos anos vindouros e a 

ampliação de novas faculdades pudessem se realizar praticamente somente a 

partir dos Departamentos previstos na Província de Neuquén. Enquanto isto 

nenhum dos Departamentos da Província de Rio Negro poderia, por si só, 

fundamentar a existência futura de uma faculdade. (RAJNERI DE GAMBA, 

1982, p. 14) 

 

Menni (1998) analisava a criação da carreira de Advocacia, como “falecimento” da 

profissão de Trabalho Social, já que a colocava numa posição secundária ou inferior. Esta 

decisão universitária teve repercussões no interior do Departamento de Serviço Social, pois 

essa posição subalterna significou para os docentes concentrarem seu interesse na 

especialização dos níveis de abordagem da formação.  

Essa perspectiva influiu nas ratificações, alterações e mudanças curriculares no ensino 

de Trabalho Social da década de 1980.  

 

 

                                                           
203

 As cidades de Cinco Saltos, Cipoletti, General Roca, Viedma e Bariloche pertencem a Província de Rio 

Negro.  
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MUDANÇAS DO PLANO DE ESTUDOS DA CARREIRA DE TRABALHO SOCIAL 

ANO ORDENANÇA RATIFICAÇÃO ALTERAÇÕES MUDANÇAS 

1980 – 

(Junho) 

Nº 0151 Ratificou
204

 

Plano de Estudo 

de 1976 (Ord. 

0015) 

  

1981 – (Maio)  Nº 0173  Regime de curso de 

disciplinas 

práticas
205

 

 

1983 – (Maio)  Nº 0256   Diploma de 

Licenciatura em 

Serviço Social e 

duração de 

cinco (5) anos 

de formação 

universitária 

1983 – (Maio)  Nº 0257   Criou-se o 

“Curso Especial 

da Licenciatura 

em Serviço 

Social para 

Assistentes 

Sociais” 

1984 Nº 0338  Corrigiu os           

desajustes das 

disciplinas 

“História Social 

Moderna e 

Contemporânea” e 

“Sociologia do 

Desenvolvimento” 

 

1985 Nº 0140   Novo Plano de 

Estudos vigente 

 

 

                                                           
204

 Essa ratificação foi realizada pelo Reitor Engenheiro Jorge Cesar Laurent e pelo Secretário Acadêmico, o 

Engenheiro Angel Aldo Bastiancig. O Plano de Estudos tinha ausência de mudanças nos conteúdos e não era 

uma nova carreira. 

205
 Alteração da disciplina Prática II - modalidade anual - e também a subseqüente de Prática VII, devendo o 

aluno ser aprovado em Prática V. 
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Como conseqüência das adequações ao padrão do Ministério de Cultura e Educação, 

analisamos que as alterações curriculares concentradas em cinco anos (1980 -185) 

mantiveram vigente a estruturação curricular expressa no Plano de Estudos Nº 0140/85; e este 

processo é coincidente com o momento de transição entre ditadura e „normalização 

universitária‟. A Ordenança Nº 0256 de 27 de Maio de 1983
206

, nos seus fundamentos 

especificavam,  

 

O Departamento de Serviço Social apresentou à Faculdade de Ciências 

Sociais um novo Plano de Estudos. Levou-se em conta a metodologia 

sugerida para formulação de Plano de Estudos pelo Ministério de Educação 

da Nação, não se criou uma nova carreira, somente mudanças no diploma e 

incorporação de mais um ano curricular. Isso trouxe uma adequada formação 

teórica – prática, conforme as demandas atuais da sociedade; o constante 

desenvolvimento do Serviço Social foi ajustado e enquadrou-se 

pedagogicamente. O grau de Licenciado em Serviço Social significou uma 

melhor posição no mercado ocupacional (CONSELHO SUPERIOR UNCo, 

1983, p. 2) 

 

Este novo plano de estudos incorporou as equivalências das disciplinas e determinou 

os critérios do regime das disciplinas de práticas supervisadas
207

. O Plano deu ênfase aos 

valores, atitudes e habilidades que Licenciados em Serviço Social deveriam ter
208

 e nas 

                                                           
206

 Segundo os Artigos 2 e 6 da Ordenança mencionada, o plano de estudos da Licenciatura em Serviço Social 

começaria a partir do ano acadêmico de 1984 para os alunos que ingressavam por primeira vez. Os alunos dos 

planos de estudos pelas Ordenanças Nº 0015/76, 0151/80 e 0173/81 poderiam solicitar seu passe ao novo plano 

de estudos e terem aprovadas todas as disciplinas para a obtenção do diploma de Licenciado em Serviço Social. 

Tais ordenanças citadas teriam vigência de no máximo cinco (5) anos, a partir de 1º de março de 1984. Vencido 

este prazo passariam automaticamente ao novo plano de estudos.  

207
 Estabelece-se que: “Os programas terão uma estrutura comum, variando seus conteúdos com os objetivos do 

aluno lograr a integração operativa dos princípios éticos e operacionais do Serviço Social e os conhecimentos 

das disciplinas referenciais num enquadre técnico-científico global; determinar a correlação mútua entre teoria e 

prática, aplicar a metodologia de Serviço Social, as técnicas e procedimentos específicos através de sucessivos 

níveis de abordagem; demonstrar sua capacidade pessoal através de experiências de complexidade e níveis de 

crescentes exigências; avaliar de forma contínua seu aprendizado; sistematizar suas experiências; consolidar suas 

inclinações vocacionais; valorizar a metodologia como eixo de experiência e aprendizagem. A supervisão será 

individual e grupal, cumprindo os requisitos do Regime de Práticas vigente. Inclui uma observação para o 

Departamento de Serviço Social no sentido de elaborar um Programa Geral de Práticas para permitir a 

articulação das distintas experiências e favorecer a continuidade gradual e a coerência do processo de ensino-

aprendizagem” (CONSELHO SUPERIOR, UNCo, 1983,  p. 35/ 36). 

208
 Os valores, atitudes e habilidades devem lograr: Espírito de serviço, Solidariedade e cooperação, Respeito 

pela pessoa, Aceitação das pessoas e nenhuma acusação da conduta das pessoas, Reconhecimento do caráter 

único de cada indivíduo, grupo e comunidade, Confiança nas possibilidades de superação do ser humano, 

Valoração dos aspectos de saúde das pessoas como base para a promoção humana, Respeito do segredo 
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Condições psicofísicas mínimas que exigia a profissão, o que permitiria ao 

profissional relacionar-se satisfatoriamente com as pessoas que atendia e 

vencer as resistências que as pessoas, às vezes, apresentavam na sua 

intervenção. Pela atividade profissional intensa e de continuado ritmo se 

precisava de vitalidade e de boa predisposição pessoal. Portanto, indicava-se 

a necessidade que deveria contar com nível aceitável de saúde física e 

mental, com possibilidades de equilíbrio emocional como rasgo habitual 

unido a caráter afável para favorecer comunicação e a atuação oportuna e 

responsável. A única contra-indicação específica para o exercício 

profissional seria a presença de transtornos mentais e emocionais 

significativos. A existência de impedimentos físicos não constituía uma 

contra-indicação. (CONSELHO SUPERIOR UNCo, 1983, Ordenança Nº 

0256/83, p. 6).  

 

Estabeleceu-se como perfil profissional que o Trabalhador Social estivesse capacitado 

para: 1) contribuir para a promoção dos indivíduos e grupos familiares, institucionais e 

comunitários para superar situações de marginalidade socioeconômica, cultural e elevar a 

qualidade de vida no processo de desenvolvimento nacional; 2) desenvolver na população a 

capacidade de compreender sua própria problemática e suas potencialidades para enfrentá-la; 

3) promover o desenvolvimento, melhoria e pleno uso dos recursos da comunidade; 4) 

contribuir para a formulação de uma adequada política social. Respeito aos conhecimentos 

básicos imprescindíveis para o exercício profissional: a formação abarca os seguintes âmbitos 

ou áreas de conhecimentos: filosófico-epistemológico, histórico-social, sociológico, 

antropológico, psicológico, sanitário, jurídico, econômico, pedagógico e metodológico (geral 

e específico).  

O plano de estudos compreendia três linhas curriculares dos âmbitos de 

conhecimentos: 1) Setor de formação básica geral; 2) Setor de disciplinas referenciais; e 3) 

Setor específico de Serviço Social
209

. 

                                                                                                                                                                                     
profissional, Respeito pelos objetivos da instituição onde aceite trabalhar profissionalmente, Equilíbrio 

emocional e capacidade de autocontrole, Flexibilidade para a mudança, Capacidade de empatia e comunicação, 

Capacidade de avaliação e auto-avaliação, Aceitação e integração ao trabalho em equipe, Objetividade, 

Capacidade de observação, Capacidade de análise e síntese, Capacidade de organização racional do trabalho, 

Capacidade de expressão oral e escrita, controle da postura e gesto (CONSELHO SUPERIOR UNCo, Ordenança 

Nº 0256/83, p. 4 -5).  

209
 Inclui-se ANEXO Nº 2 (3) desta organização curricular da Ordenança Nº 0256/83. 
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Os anos 1984 e 1985 foram o momento culminante do período de revisões 

curriculares. Neste período, criou-se o “Curso Especial da Licenciatura em Serviço Social 

para Assistentes Sociais”, em 1983, e outorgou-se o diploma de Licenciado em Serviço 

Social
210

. Na implementação do currículo da Licenciatura em Serviço Social as disciplinas 

“História Social Moderna e Contemporânea” e “Sociologia do Desenvolvimento” tiveram 

correlação, mas, esta relação mútua não era necessária no ensino. O Departamento de Serviço 

Social propôs corrigir isto resolvendo pela independência de ambas as disciplinas
211

. 

O currículo vigente na carreira da Licenciatura em Serviço Social é o Plano de Estudos 

Nº 0140/85
212

, orientando a formação profissional universitária da Região Comahue até a 

atualidade. A fundamentação se baseia na “concepção do Serviço Social como disciplina 

apoiada num conhecimento cientifico da realidade social” e que “as mudanças da realidade 

abordada pelo Serviço Social precisam de uma resposta do sistema educativo para a formação 

de quem tem a responsabilidade de trabalhar pelo desenvolvimento socioeconômico e cultural 

e aspiram encontrar sua vocação pessoal” (CONSELHO SUPERIOR UNCo, 1985, 

Ordenança 0140/85, Anexo Único, p. 2).  

Indica, ademais, que “esta nova proposta curricular, foi revisada por uma equipe 

integrada por docentes, graduados e estudantes, a pedido das autoridades universitárias”
213

. É 

                                                           
210

 Os objetivos estiveram centrados na melhoria profissional, na possibilidade de completar a formação de 

graduação, tentando lograr uma visão integrada do Serviço Social como disciplina científica, ter novos 

conhecimentos para fortalecer o marco teórico e metodológico e facilitar a análise e a interpretação da 

experiência profissional. A matrícula do curso foi em Junho de 1983 e de 1984 e paga pelos estudantes, 

ministrado por dois anos. Esteve destinado aos profissionais com diploma de Assistente Social ou Trabalhador 

Social expedidos por Universidade estatal ou privada ou Instituto Superior estatal com um mínimo de 3 anos de 

estudos. A Lic. Amélia Dell‟Anno (assistente do Decano) foi a  diretora deste Curso. A circular administrativa 

da Faculdade de Ciências Sociais de 5 de setembro de 1983, estabelecia a ministração das aulas de 8 encontros 

no ano com uma jornada completa mensal. Os primeiros docentes foram os professores convidados Dr. Félix 

Gustavo Schuster e Dra. Catalina Wainerman e os professores da UNCo: Dra. Mônica Bendini de Ortega e Lic. 

Carlos Nogués. As disciplinas do Curso Especial foram: Metodologia da Investigação Social, Sociologia do 

Desenvolvimento, Política e Planificação Social, Psicologia Social, Pedagogia e Didática, Organização e 

Condução de Programas de Bem- Estar Social e Seminário de Serviço Social (com apresentação de trabalho 

final).  

211
 Ordenança Nº 0338 de 14 de Setembro de 1984, do Reitor Normalizador da UNCo. 

212
 Através do Expediente Nº 3716/84 a Faculdade de Direito e Ciências Sociais - FADECS elevou novo Plano 

de Estudos da carreira de Serviço Social, o Conselho Superior Provisório da UNCo, a Comissão de Docência e 

Assuntos Estudantis do Conselho Superior Provisório debateram este tema e recomendaram sua aprovação. 

213
 A proposta se baseia no anterior Plano de estudos (1983) já que este foi resultado de consultas a distintos 

Departamentos da Universidade e orientado especificamente pelo Departamento de Condução da Aprendizagem 

da UNCo. 
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precisamente essa concepção da ciência positivista pelo conhecimento cientifico único dado à 

homologação das ciências naturais e sociais que explica a busca na sociedade burguesa da 

moralização da formação a partir da “exigência da profissão das condições psicofísicas 

mínimas e relacionar-se satisfatoriamente”. Nesta base ideológica – teórica do positivismo 

fundamenta-se o lugar privilegiado da concepção e emergência do pós-modernismo
214

.  

O novo currículo incorpora estratégias de implementação, racionalidade no sistema de 

práticas para lograr o exercício da função profissional e um sistema de núcleos de articulação 

às distintas disciplinas, modificando-se o currículo com a redução a 25 disciplinas para 

integração teórico-prática e aumento do valor total de horas do plano de estudos. As 

diferenças nos currículos se apóiam na redução de disciplinas e a maior concentração das 

disciplinas no Setor Específico de Serviço Social como observamos no Quadro Nº 1, 

“comparativo de ponderação das linhas curriculares”. 

As correções e adequações profissionais na formação estão em sintonia com a 

descentralização, flexibilização e especialização, novamente sem promoção de debates e 

crítica dos conteúdos centrais e mantém a dissociação educativa através de „níveis de 

abordagem‟.  O contexto de desenvolvimento da democracia do “Estado de Direito” e de 

reivindicações dos juízos aos genocidas pôs-se ênfase institucionalista e trans-disciplinar à 

formação. A „ruptura‟ das fronteiras do conhecimento e os novos paradigmas de 

“complexidade” invadiram a formação com abordagens situacionais, produção de 

diagnósticos porque se argumentava que as relações sociais correspondiam a uma época de 

globalização, otimização de recursos e de integração da teoria à prática. Cada cátedra 

universitária de Trabalho Social se transformava em um „nicho‟ acadêmico. Tudo isso 

sinalizava para os perigos de crise da instituição universitária e da profissão de Trabalho 

Social da UNCo. 

 

 

                                                           
214

 Yolanda Guerra explica “passam a concorrer, no interior da comunidade científica, teorias e metodologias de 

diferentes estirpes e vinculações, que variam desde a transmutação do pensamento dos autores clássicos, até a 

conciliação de supostos inconciliáveis, porque antagônicos, variando-se, assim, as formas pelas quais o ecletismo 

teórico se expressa, já que se distinguem das formulações teóricas tradicionais pela forma de abordagem dos 

fenômenos e processos da realidade (2010, pag. 76) 
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QUADRO Nº 1(3): 

COMPARATIVO DE PONDERAÇÃO DAS LINHAS CURRICULARES DA 

LICENCIATURA EM SERVIÇO SOCIAL 

             Planos de Estudos  

 

        Setor 

QUANTIDADE DE 

DISCIPLINAS POR 

SETOR 

QUANTIDADE DE 

HORAS POR 

SETOR 

INCIDÊNCIA 

SOBRE TOTAIS 

HORAS 

Ord. Nº 

0256/83 

Ord. Nº 

0140/85 

Ord. Nº 

0256/83 

Ord. Nº 

0140/85 

Ord. Nº 

0256/83 

Ord. Nº 

0140/85 

1) FORMAÇÃO 

BÁSICA GERAL 
2 2 180 180 5% 5% 

2) DISCIPLINAS 

REFERENCIAIS 
18 11 1590 1050 43% 27% 

3) ESPECÍFICO DE 

SERVIÇO 

SOCIAL
215

 
11 12 1950 2600 52% 68% 

TOTAIS  31 25 3720 3830 100% 100% 

Fonte: Elaboração própria (Ordenanças Nº 0256/83 e Nº 0140/85)

                                                           
215

 Incluía práticas supervisadas de campo. Aqui, no Plano de Estudos Nº 0256/83 as disciplinas práticas vão ter 

300 horas e Seminário de Serviço Social, 120 horas. No entanto, no Plano de Estudos Nº 140/85, as disciplinas 

práticas: Serviço Social com Grupos, Serviço Social em Comunidade, Serviço Social Familiar vão ter 400 horas 

anuais e o Seminário de Serviço Social com Residência Institucional com 500 horas anuais.  
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No Quadro Nº 1 apresentado, o “setor de disciplinas referenciais” se reduz de 18 

disciplinas com 1.590 horas a 11 disciplinas, com 1.050 horas. Este peso horário é transferido 

ao “setor Específico de Serviço Social” passando de 1.950 horas a 2.600 horas com a 

incorporação do “nível de abordagem institucional” da disciplina “Seminário de Serviço 

Social com Residência Institucional”. O objetivo de elevar a qualificação da profissão 

implicou a concentração horária nas práticas pré-profissionais da formação.  E dado que as 

disciplinas teóricas antecedem as práticas, no percurso histórico a mais importante 

preocupação pedagógica se vincula ao conhecimento do 'nível de abordagem', as técnicas e 

metodologias e aplicação da teoria.  

A intervenção pré-profissional focalizada responde a diversas demandas institucionais 

onde o estudante pode “fazer de tudo”. As razões que operam neste processo são a separação 

da historia e teoria da prática de formação e a presença de diretrizes teórico–metodológicas e 

pedagógicas vinculadas a essa separação, no campo das práticas pré-profissionais.  

 

3.3. As contribuições da FAUATS na direção social e curricular 

profissional 

 

A partir da reorganização da Federação Argentina de Unidades Acadêmicas de 

Trabalho Social - FAUATS nas décadas de 1980 e 1990, a organização política acadêmica 

profissional passou por períodos de avanços e retrocessos na orientação da formação 

profissional, no sentido de realizar e facilitar intercâmbios e debates profissionais do 

currículo.  

A inquietação com o currículo e com a direção da formação profissional se constitui 

interesse particular tanto da FAUATS como das próprias unidades acadêmicas de Trabalho 

Social. Enquanto, na década de 1980, a FAUATS se reorganizava e a „normalização 

universitária‟ promovia a normalização das profissões. Na década de 1990, a capacidade de 

mobilização profissional das organizações políticas de Trabalho Social (FAUATS como 

Federação Argentina de Associações Profissionais de Serviço Social- FAAPSS) viu-se 

novamente alterada. A orientação teórico-política dos dirigentes profissionais e das unidades 

acadêmicas da profissão estava vinculada às diretrizes do processo de privatizações, de 

precariedade de trabalho e demissões massivas dos trabalhadores na época do „menemismo‟. 
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Por isso, a paralisia da possibilidade de mobilização levou a um processo de devastação das 

organizações políticas da profissão; ainda que, especificamente, a FAAPSS tenha contribuído 

na organização do Comitê MERCOSUL e o Comitê de Ética Internacional da Federação 

Internacional de Trabalhadores Sociais (FITS). Já no século XXI se produz uma reativação da 

organização política, contribuindo especialmente aos debates curriculares
216

.  

Desta forma as transformações da universidade argentina, nesse processo 

socioeconômico e político e de estagnação da organização política acadêmica tiveram grandes 

influências na formação profissional de Trabalho Social. Neste processo penetraram com 

intensidade deformações teóricas, práticas focalizadas e uma movimentação institucional de 

limitados horizontes teórico - críticos nesta profissão
217

.  

A gênese da profissão de SS/TS na Argentina teve uma trajetória vocacional e não 

registrou um reconhecimento histórico da natureza de profissão assalariada. Os antecedentes 

desta posição teórica foram fornecidos a partir das contribuições teóricas da profissão no 

Brasil. É Marilda Iamamoto, em 1982, quem vai defini-la como profissão inserida na divisão 

social e técnica do trabalho, como um saber especializado e como resultado do processo 

histórico das relações e das necessidades da sociedade de classes. Sustenta que “o Serviço 

Social só pode afirmar-se como prática institucionalizada e legitimada na sociedade ao 

responder a necessidades sociais derivadas da prática histórica das classes sociais na produção 

e reprodução dos meios de vida e de trabalho de forma socialmente determinada” 

(IAMAMOTO e CARVALHO, 2008, p. 16).  

A primeira experiência de intercâmbio com as discussões de uma formação histórica e 

crítica e da profissão assalariada na Argentina se encontra no convênio da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP - Brasil com a Escola de Trabalho Social da 

Universidade de La Plata para o desenvolvimento da pós-graduação nesta Escola em 1995. 

Por outro lado, a disputa profissional pela direção política das FAUATS foi outro fator 

importante para a vinculação do projeto ético-político do Serviço Social do Brasil com os 

                                                           
216

 Para o aprofundamento desta temática, o desenvolvimento das organizações políticas dos Trabalhadores 

Sociais e da formação, conferir minha dissertação de Mestrado, intitulada “A organização política dos 

Trabalhadores Sociais da Argentina e da Província de Neuquén: as resistências entre as „contra-reformas‟ 

estatais e as lutas da classe trabalhadora”, UFPE, 2010.   

217
 Nas conclusões elaboradas pelas Coordenadoras do Encontro Acadêmico Nacional da FAUATS de 1995 com 

eixo “A Especificidade do Trabalho Social e a Formação profissional”, Nora Aquín e Margarita Rozas “ratificam 

que o coletivo profissional se constitui numa “colagem”, no sentido das discussões dicotômicas: prática/teoria, 

ser/dever ser; fazer/conhecer; intervir/investigar; academia/exercício, tudo mediado por um versus” (ROZAS, 

AQUIN, 2010 p. 85).  
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novos debates argentinos. A disputa da direção acadêmica se aprofundou no período da crise 

sociopolítica argentina no início do século XXI (anos 2000 e 2001). Os questionamentos 

sobre os rumos dos Trabalhadores Sociais e a formação diante do agravamento social da 

classe trabalhadora, o aumento crescente do desemprego e da flexibilização e a precarização 

do trabalho que atingiram os Trabalhadores Sociais possibilitam uma tendência de crítica em 

relação à função social da profissão.  

No início do século XXI a FAUATS realizou diversos encontros acadêmicos 

nacionais
218

, particularmente, relacionados aos processos de reforma curricular e de 

orientações curriculares comuns para a formação acadêmica
219

. A entidade identificou na 

Argentina “a heterogeneidade curricular como uma dificuldade, pela implementação da Lei de 

Educação Superior durante a década de 1990 ao gerar uma reconfiguração das instituições de 

educação superior universitária e não universitária”. Neste sentido, “a proposta que se tem é 

trabalhar a partir de referências das diretrizes curriculares básicas ou comuns que contém a 

diversidade, a partir de uma matriz de identidade comum, e para isso, a estratégia escolhida 

tem sido a via curricular”
220

.  

Nos avanços destes debates, o Documento Nº 3 da FAUATS “Fundamentos para uma 

proposta de diretrizes curriculares básicas para as carreiras de Trabalho Social da República 

Argentina”
221

 requisitou a existência de “uma aspiração da formação de Trabalhadores Sociais 

na Argentina de perfil profissional crítico, com capacidade de analisar a complexidade da 

realidade social, superar o imediato, desenvolver o sentido propositivo e a procura da 

autonomia relativa; e que a ética fosse o fundamento do que fazer pela defesa dos direitos 

humanos, sociais, econômicos, culturais e políticos” (2008, p. 3).  

O conteúdo destes documentos considerava que “as orientações curriculares básicas 

fossem entendidas como um conjunto de diretrizes que estabelecessem uma base comum, que 

supunha a construção coletiva de um projeto profissional coletivo, no nível nacional para os 

cursos de graduação de TS/SS, a partir do qual cada Unidade Acadêmica elaborava seu Plano 
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 Luján, 2004; Rosário, 2005; Mar del Plata, 2006, Santa Fé, 2007. 

219
 Documento Nº 3 “Fundamentos para uma proposta de lineamentos curriculares básicos para as carreiras de 

Trabalho Social da República Argentina”, 2008. 

220
 Documento Nº 2 de debate, Maio 2007, elaborado pela Comissão Diretiva de FAUATS. 

221
 Comissão Redatora: integrada pelas docentes Pilar Fuentes (Universidad Nacional de La Plata - UNLP), 

Carolina Mamblona - UNLP, Melisa Campana - Universidad Nacional de Rosario - UNR e María Eugenia 

Garma - UNR. 
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de Estudos”
222

. A gênese destas discussões teórico-metodológicas profissionais e do método 

de conhecimento da realidade social está na legitima e necessária relação profissional dos 

debates contemporâneos continentais, a partir da própria crise do sistema social que aprofunda 

a desigualdade social.  

Na Argentina, a formação acadêmica profissional no nível de graduação de SS/TS 

(Licenciatura) é generalista e se ensina em 29 Universidades, com mais de 25.000 alunos. Só 

sete (7) universidades têm programa de pós-graduação de/ou com menção em Trabalho Social 

(OLIVA et. al., 2009). Esse nível de graduação de Licenciatura
223

, com planos de estudo de 

cinco anos – majoritariamente -, outorga diplomas universitários nacionais e sua expansão se 

dá após ditadura, a partir de 1984. Por outro lado, existem cursos e diplomas de Assistente 

Social/Trabalhador Social de institutos terciários não universitários, principalmente na 

Província de Buenos Aires. Segundo o diretório de Unidades Acadêmicas da FAUATS, existe 
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 A) As diretrizes são:  

I. Flexibilidade da organização dos planos de estudo que favoreçam a dinâmica curricular 

II. Indissociabilidade entre as dimensões de ensino, investigação e extensão. 

III. A intervenção como eixo que articula a formação, reafirmando a unidade conhecimento-ação. 

IV. As dimensões teórico/metodológica, ético/política e operativo/instrumental se reconhecem como 

transversais a formação. 

V. O pluralismo como fundamento da vida acadêmica e profissional, o qual implica fixar acordos em 

relação ao sentido dos conceitos, o debate entre as varias tendências teóricas e ao mesmo tempo 

aportar a uma orientação clara dos planos de estudo. 

VI. O desenvolvimento da articulação entre graduação e pós-graduação. 

VII. A formação de formadores no contexto pedagógico particular do ensino do Trabalho Social, o que 

significa impulsionar, de forma permanente, a capacitação docente e promover o acesso aos cargos 

docentes via concursos. 

 

B) As premissas para a organização curricular serão: 

I. Que as carreiras tenham um mínimo de quatro anos de duração. 

II. Que o fornecimento das disciplinas que constituem o núcleo de formação disciplinar seja presencial 

III. Que as práticas profissionais no território sejam supervisionadas por docentes diplomados em 

Trabalho Social. 

IV. Que os núcleos que estruturam o corpo de conhecimentos necessários sejam: 

1) Fundamentos teóricos e filosóficos da vida social; 

2) Formação sócio-histórica e política da sociedade argentina; e 

3) Aprofundamento disciplinar.  
 

223
 Das 29 Universidades Nacionais, só quatro (4) Universidades têm Diploma de Licenciatura em Serviço 

Social: Comahue, La Rioja, San Juan e Santiago do Estero. As demais são Licenciaturas em Trabalho Social. 

Também, dessas 29 Universidades, a formação profissional não possui curso completo, sendo o ciclo de 

complementação curricular de dois anos em articulação com institutos terciários, em: La Pampa, Noroeste da 

Província de Buenos Aires, Salta, Santiago do Estero e Villa Maria (Província de Córdoba), (OLIVA et. al, 

2009). A denominação do Diploma de Trabalho Social foi introduzida por Juan Barreix na década de 1960. 

 



 
156 

um aumento das instituições terciárias: 36 públicas, 14 privadas e 8 ciclos de complementação 

de graduação públicas
224

, onde o período de estudo oscila entre 3 a 5 anos.   

A formação profissional de SS/TS na Argentina, no nível universitário e terciário 

“apresenta dificuldades para os graduados no acesso a propostas de pós-graduação. Por outra 

parte, coexistem práticas profissionais com autonomia, mas colocadas no nível do técnico-

instrumental, e isso fez da profissão um lugar subsidiário de outras disciplinas”
225

. O que se 

distingue nestas discussões de índole „dicotômicas‟, são concepções teóricas - políticas, 

pontos de análise divergentes da institucionalização e legitimação profissional, e, 

particularmente na distinção da disciplina e profissão.  

Voltamos a autores argentinos já mencionados, como Alayón e Kisnerman, porque, no 

caso de Alayón representa o pensamento nacional e popular na profissão, com publicação 

periódica nos jornais nacionais de numerosos artigos em torno de temáticas sociais e políticas 

diversas e Kisnerman porque expressa a continuidade do pensamento eclético na Região 

Comahue
226

. Alayón (2007) afirma que a profissão é uma disciplina que historicamente esteve 

vinculada a “trabalhar com os pobres, para os pobres, pelos pobres, sob os pobres, depois dos 

pobres” e quando se refere aos pobres faz “uma caracterização mais precisa, a população 

trabalhadora em condições de pobreza, seja porque não encontra um lugar onde trabalhar ou 

porque trabalha em condições que não permitem sua reprodução” (ALAYON, 2007, p. 23). 

Enquanto Kisnerman (1998) declara que “a legitimidade de uma disciplina ocorre em um 

processo auto-sustentável em torno ao que fazer e ao significado de nossas práticas; pensar o 

Trabalho Social é trabalhar nas diferenças a heterogeneidade social, a pluralidade ideológica, 

os discursos, os pontos de vista distintos” (p. 243). Estas definições pertencentes à concepção 

positivista das ciências sociais se expressa na desarticulação de teoria e prática, e na 

dissociação da formação e do exercício profissional no Trabalho Social.  

Contudo, a partir da visão histórica – crítica se ressalta o posicionamento de Oliva 

(2007) ao afirmar que “as lutas operárias tem sido e é um pólo fundamental para compreender 

a dinâmica contraditória do Trabalho Social; as políticas de assistência social são produtos de 
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 Documento de FAUATS, da “Comissão Diretiva de FAUATS 2011-2013”- Disponível: 

http://fauats.blogspot.com.ar/p/unidades-academicas.html 

225
 Documento Nº 4 de FAUATS “Razões da formação universitária de Trabalho Social” (ac. 22/07/2013). 

226
 Essa continuidade se expressa na criação da “Cátedra Livre de Homenagem a Natalio Kisnerman” em Maio 

de 2012, organizada por Maria Inês Garcia, Félix Bustos e Rosalva Carbonell - docentes do Departamento de 

Serviço Social da FADECS. 
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conquistas sociais, quer dizer: sem demanda coletiva, sem organizações de luta não se tinha 

manifestado a necessidade de outorgar os recursos” (OLIVA, 2007, p.7). E então “a conquista 

do financiamento público foi no marco das lutas operárias” (OLIVA, 2007, p.11). Para esta 

autora, a profissão na Argentina, 

 

Foi desenvolvendo suas próprias forças, tanto teóricas como práticas sociais, 

com variações nos distintos períodos. O espaço sócio – ocupacional mostra 

uma continuidade nas instituições com financiamento público, sendo o 

principal empregador de Trabalhadores Sociais. No entanto, isto não quer 

dizer que não existem modificações. As condições do trabalho assalariado 

dos profissionais dependem da trama tecida ao nível macro-social (OLIVA, 

2007, p. 172). 

 

Compreender a natureza contraditória do Trabalho Social questiona esse pensamento 

dicotômico de divisão da profissão como objeto de conhecimento e objeto de intervenção, 

quer dizer, a disciplina profissional, como campo de formação do saber especializado e a 

profissão como inerente a objeto de intervenção. O contexto da crise sociopolítica geral, as 

respostas políticas do Estado argentino nas políticas sociais e os posicionamentos 

profissionais divergentes salientam a separação da formação e do exercício profissional. Essa 

separação é constitutiva da gênese profissional na Argentina e comporta uma unidade 

formação – exercício profissional baseada na fragmentação. Pensar a formação profissional 

separada do trabalho profissional reforça a idéia de que Trabalho Social é uma disciplina 

orientada à intervenção social sem produção de conhecimento
227

.  

Partilhar a tese sócio-histórica do estatuto do trabalho assalariado do Trabalhador 

Social inserido na sociedade de classes pela análise de aproximação à teoria marxista e a 

inserção das organizações políticas profissionais nas lutas da classe trabalhadora, põe em 

evidência que a produção de conhecimento nesta perspectiva significou transformações 

substantivas na formação universitária no Brasil. São estes fundamentos, constitutivos da 

                                                           

227
 O divórcio entre disciplina e profissão é uma velha temática de discussões profissionais que excede nosso 

trabalho. Para um maior aprofundamento existem recentes exposições do tema, como de Molina Lorena: 

“Trabalho Social: o velho debate entre disciplina ou profissão e as implicações na construção da autonomia 

profissional”, Exposição realizada no VIII Congresso Nacional e Internacional de Trabalho Social em Costa 

Rica, Setembro de 2010. Disponível em: 
http://www.trabajosocialmazatlan.com/multimedia/files/InvestigacionPosgrado/EPISTEMOLOGIA%20DEL%2

0TS%20LORENA%20MOLINA.pdf. Acesso em: 04 Jul. 2014. 

 

http://www.trabajosocialmazatlan.com/multimedia/files/InvestigacionPosgrado/EPISTEMOLOGIA%20DEL%20TS%20LORENA%20MOLINA.pdf
http://www.trabajosocialmazatlan.com/multimedia/files/InvestigacionPosgrado/EPISTEMOLOGIA%20DEL%20TS%20LORENA%20MOLINA.pdf
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consolidação das diretrizes curriculares e da experiência sociopolítica profissional do Serviço 

Social do Brasil que têm influenciado as discussões contemporâneas junto às associações 

representativas do conjunto de Trabalhadores Sociais da Argentina.  

Esses fundamentos teórico-metodológicos que sustentam a base do projeto ético-

político profissional de Serviço Social do Brasil, em articulação com projetos societários, 

contribuíram para uma perspectiva de análise sócio-histórica e teórico-política, projeto 

considerado como legado da Reconceituação. Pensamos que esta perspectiva teórica colabora 

com as reflexões e debates presentes na contemporaneidade na Argentina, ainda não 

desenvolvida, plenamente, na formação profissional da América Latina, onde a trajetória da 

formação do Trabalhador Social tem sua essência nas bases do funcionalismo e no caráter 

técnico-procedimental do exercício profissional. O afastamento da dimensão política da 

educação, da formação e a demanda do Estado para essa formação e exercício profissional 

tendem a requerer um profissional que não possa nem deva pensar criticamente, mas que essa 

formação se reduza ao “saber fazer”.  

 

3.4. Organização do PROSOC e mudanças na Formação Profissional 

 

O lento avanço do desenvolvimento das Ciências Sociais é tema de preocupação 

política dos organismos financeiros e educacionais internacionais, particularmente porque a 

tendência da expansão demográfica mundial de 7.000 milhões de pessoas, segundo o Informe 

Nacional de Desenvolvimento Humano na Argentina 2013
228

, necessita de educação, saúde e 

alimentos como condições básicas da humanidade e, portanto os Estados precisariam de 

respostas práticas e teóricas. Questionamos a preocupação social dominante em relação a 

quais estratégias políticas podem ser pensadas para assegurar o „desenvolvimento humano‟, 

dentro do enfoque desenvolvido a partir das idéias de Amartya Sen
229

; um enfoque das 
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 Informe Nacional de Desenvolvimento Humano na Argentina 2013, Disponível em: 

http://www.undp.org.ar/docs/Libros_y_Publicaciones/PNUDINDH2013.PDF  

229
 Amartya Sem, hindu, economista, Professor da Universidade de Harvard. Prêmio Nobel 1998. Sua obra de 

Fomes e Pobreza e as idéias das capacidades individuais das pessoas incidiram na elaboração do Índice de 

Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Este autor fundamenta seu 

“Enfoque da capacidade” em que ele está ligado à liberdade substantiva, atribui um papel central à habilidade 

real da pessoa para fazer diferentes coisas que valoriza. O enfoque da capacidade se concentra nas vidas 

humanas e não só nos recursos das pessoas, na forma de posse ou usufruto de objetos de conveniência. Ingresso 

e riqueza consideram-se com freqüência como critérios principais do êxito humano” (SEN, 2011, pag.283)   

http://www.undp.org.ar/docs/Libros_y_Publicaciones/PNUDINDH2013.PDF
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capacidades individuais das pessoas à margem das relações sociais irreconciliáveis de classe e 

da contradição capital/trabalho.   

O Informe sobre as Ciências Sociais no mundo
230

 analisa as pobres previsões dos 

cientistas sociais, no sentido de não chegarem a prever a queda do Muro de Berlim, como 

também de outros acontecimentos mundiais.  A crise financeira mundial dos anos 2008-2009 

atingiu a totalidade da vida socioeconômica e política das classes sociais, e então, as Ciências 

Sociais interpretaram erroneamente os rumos das relações sociais globalizadas. Neste sentido, 

há diretrizes mundiais para que as Ciências Sociais examinem e revisem as alarmantes 

conseqüências das crises e para renovar os enfoques teóricos de enfrentamento à 

internacionalização da miséria social. 

O âmbito privilegiado para o desenvolvimento das Ciências Sociais são as 

universidades e organismos científicos que exigem uma agenda social das Ciências Sociais, 

particularmente contra a pobreza e desigualdade. Leher
231

 (2011) analisa que “é a 

governabilidade o que explica a forte presença dessa temática nas Ciências Sociais; e o que 

está em disputa na formação universitária é uma formação cultural, ampla, científica, que se 

está confrontando-se com a formação por competências, pelas mudanças nas carreiras e 

políticas que indicam essa formação competitiva”. Por esta razão, se incrementam os cursos 

de pós-graduação em Ciências Sociais (mestrados e doutorados), as bolsas do CONICET e os 

programas específicos como “Doutorar”
232

, da SPU.  

Na Argentina, na primeira década do século XXI, diante do processo contraditório e 

heterogêneo da formação profissional de Trabalho Social, nesse quadro do 

subdesenvolvimento das Ciências Sociais, a Secretaria de Políticas Universitárias – SPU - do 

Ministério de Cultura e Educação projeta a perspectiva para que as Ciências Sociais possam 

integrar-se, plenamente, à Lei de Educação Superior (LES),  
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 Informe das Ciências sociais no mundo, as brechas do conhecimento. Disponível em:  

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002173/217366s.pdf  

231
 LEHER, Roberto, entrevista realizada o dia 20/12/2011 na ESS/UFRJ vinculada à relação da “Educação –

universidade - formação”.   

232
 O programa “Doutorar” da SPU (Resolução Nº 1622/11) foi uma proposta do Conselho de Decanos das 

Faculdades de Ciências Sociais e Humanas das Universidades da Argentina para apoiar com financiamento a 

qualidade da formação dos Doutores em Ciências Sociais realizados na Argentina.  

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002173/217366s.pdf
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A SPU considera necessário começar a desenvolver em conjunto com o 

sistema universitário as diretrizes que permitam avançar na definição de 

mecanismos e procedimentos de promoção do melhoramento da qualidade 

das carreiras, não compreendidas no artigo Nº 43 da LES. Em conformidade 

com este objetivo, e a partir da seleção de carreiras realizada pelo Conselho 

de Decanos
233

 das Ciências Sociais, se realiza esta convocatória dirigida à 

apresentação de projetos, para apoio à melhora das carreiras de graduação 

das universidades nacionais de Licenciatura em Sociologia, Licenciatura em 

Ciência Política, Licenciatura em Comunicação Social e Licenciatura em 

Trabalho Social, no marco de um projeto plurianual para o triênio 2008-

2010. (MINISTERIO DE EDUCACÃO da ARGENTINA, SPU, Resolução 

Nº 28, 8 de Fevereiro de 2008. tradução nossa) 

 

Portanto, aprova-se o “Programa de Apoio às Ciências Sociais” - PROSOC - que 

alcança as carreiras de Licenciaturas de Trabalho Social, Sociologia, Comunicação Social e 

Ciências Políticas, para os anos 2008-2010
234

. A partir da vigência da LES, é a primeira vez 

que as Ciências Sociais tem financiamento específico
235

, como adicional da política 

orçamentária nacional universitária. Este processo se desenvolve no contexto ampliado de 

diversos programas de apoio às ciências da SPU
236

. 

A importância de envolver as Ciências Sociais na estratégia de desenvolvimento 

nacional se relaciona à utilização das capacidades científicas na elaboração de projetos e 

                                                           
233

 Decano é a figura institucional universitária que tem a responsabilidade de dirigir, presidir uma Faculdade de 

uma Universidade. Geralmente é um professor da Universidade que dirige disciplinas de uma ou mais carreiras 

universitárias. Ele é eleito pela comunidade universitária da Faculdade. 

234
 Firmaram-se 31 convênios: entre a SPU e Universidades / Institutos Universitários: Buenos Aires, Centro 

da PBA, Catamarca, Chilecito, Comahue, Córdoba, Cujo, Entre Rios, Formosa, Geral San Martín, Geral 

Sarmiento, Jujuy, La Matança, Lanús, La Plata, La Rioja, Litoral, Lomas de Zamora, Luján, Mar del Plata, 

Misiones, Patagônia Austral, Patagônia S. J. Bosco, Quilmes, Rio Quarto, Rosário, Salta, San Juan, São Luis, 

Santiago do Estero, Tucumã, Villa Maria. Informação disponível em: 

<http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/CALIDAD/calidad_prosoc.html>. 

235
 A Resolução Nº 28 SPU de 8 de Fevereiro de 2008, no Artigo Nº 4, estabelece um orçamento plurianual de  

$10.500.000 milhões de pesos argentinos para atendimento dos projetos apresentados pelas Universidades 

Nacionais. Segundo a Resolução Nº 142/SPU de 4 de Março de 2008 (assinada por Alberto Dibbern, Secretário 

de Políticas Universitárias, Ministério de Educação), o financiamento do PROSOC é de $ 3.186.177 para o 

primeiro ano de execução. Desse montante financeiro as Universidades Nacionais que receberam valores 

maiores foram Buenos Aires, Cujo e São Juan com $ 180.000, Comahue recebeu $ 90.000 (um total de $ 

180.000). 

236
 Os programas da Secretaria de Políticas Universitárias (SPU) são: 1) os Programas de Apoio: a Formação de 

Técnicos Informáticos, para as Carreiras de Ciências Exatas e Naturais, Econômicas e Informática (PACENI), as 

carreiras de Humanidades (PROHUM); 2) os Programas de Melhoramento do Ensino da Engenharia (PROMEI 

I-II), Agronomia (PROMAGRO), Farmácia e Bioquímica (PROMFYB), Veterinária (PROMVET), Arquitetura 

(PROMARQ); 3) os Projetos de Articulação para Formação Nível Inicial e Integração docente; e 4) Projetos de 

apoio à criação de novas universidades. Disponível em: Programas de qualidade universitária: 

http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/CALIDAD/calidad.html 

http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/CALIDAD/calidad_prosoc.html
http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/CALIDAD/calidad.html
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estratégias vinculadas ao „mercado do conhecimento‟ e na incorporação das carreiras das 

Ciências Sociais no credenciamento da CONEAU.  

Particularmente, pretende-se armar os dispositivos de avaliação institucional e os 

comitês de avaliadores nas mencionadas carreiras, sempre que as reformas curriculares 

tenham consonância com a „declaração de interesse público‟
237

 profissional, para se 

credenciar no organismo CONEAU.  

Neste sentido, os objetivos do PROSOC são: produzir renovação infra-estrutural, 

reformas curriculares
238

, aumentar as dedicações aos docentes universitários e desenvolver a 

pós-graduação
239

. No que respeita à profissão de Trabalho Social da Argentina, os projetos 

PROSOC contem informação organizada à SPU em torno ao funcionamento, organização e 

infraestrutura institucional, história da carreira, totalidade de professores, alunos, etc. O 

PROSOC condicionou o orçamento aos projetos de articulação da formação com a 

organização política profissional, de mudanças nas práticas pré-profissionais, dos conteúdos 

da formação, de capacitações dos docentes da profissão, etc. 

A diferenciação e heterogeneidade na execução do PROSOC nas unidades acadêmicas 

de Trabalho Social se encontram na ênfase das articulações pedagógicas, nos sistemas de 

formação em tutorias, nas capacitações para docentes e na vinculação com graduados 

profissionais, formação em pós-graduação, organização digitalizada da formação, criação do 

sistema web da carreira, acompanhamento e apoio para promover retenção das matrículas e 

articulação de complementação curricular. 

                                                           
237

 Nos anos 2012 e 2013, foi publicado (tem adquirido estado público) o Projeto de Lei de modificação das 

Incumbências Profissionais e o Projeto de Lei de Regulação do Exercício profissional elaborados pela direção 

política de FAAPSS com anuência da FAUATS. Ambos os projetos sustentam a adequação da profissão à Lei de 

Educação Superior, para ser declarada de “Interesse Público”, que significa “cujo exercício pudesse 

comprometer o interesse público pondo em risco de modo direto a saúde, a segurança, os direitos, os bens ou a 

formação dos habitantes”, segundo os artigos Nº 43, 44 e 45 da LES que corresponde os Diplomas de Profissões 

reguladas pelo Estado. Assim também, “as instituições universitárias tem que assegurar as instâncias de 

avaliação institucional, auto-avaliações, com avaliações externas e abarcando as funções de ensino, extensão e 

pesquisa. As avaliações externas são de responsabilidade da CONEAU e para esse objetivo devem se constituir 

comitês de pares acadêmicos.  

238 O PROSOC está formado por “Componentes financiados”: Gestão e seguimento de alunos e graduados; 

Capacitação do pessoal administrativo e técnico; Reformulação de estruturas de conteúdos e práticas 

pedagógicas; apoio ao melhoramento da formação prática; Apoio ao Intercâmbio de docentes, estudantes e 

pessoal técnico; desenvolvimento e melhoramento da formação dos recursos humanos acadêmicos; Consolidação 

de corpo docente através da ampliação de dedicações. Informação disponível em: 

http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/CALIDAD/calidad_prosoc.html 

239
 O PROSOC foi desenvolvido em três (3) etapas: PROSOC I para desenvolver infra – estrutura e mudanças 

curriculares, PROSOC II para aumentos de dedicações das categorias dos cargos docentes e PROSOC III, 

programa doutoral para apoiar a realização e/ou continuidade de pós-graduação nas Ciências Sociais.  

http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/CALIDAD/calidad_prosoc.html
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No caso da FADECS - UNCo, o projeto PROSOC foi assinado em um peremptório 

prazo, sem conhecimento da totalidade da categoria profissional de Licenciatura em Serviço 

Social, em um momento de funcionamento irregular e paralisia universitária da UNCo
240

, a 

partir das exigências de „democratização universitária‟ por parte dos estudantes. Nele se 

estabelece uma caracterização histórica da formação profissional, estatísticas dos alunos 

ingressantes do período dos anos 2000-2005, fazendo referência a 50% de redução da 

matrícula estudantil, diferenciados segundos as cidades de Geral Roca e Neuquén da carreira. 

Resenha na constituição do corpo docente do Departamento de Serviço Social, sua 

composição de 60 professores, de ajudantes a professores: 5 titulares, 1 associado, 8 adjuntos, 

14 Assistentes de docência e 33 Ajudantes de Primeira
241

.  

Também especifica que quase 50% do corpo docente tem concluído ou está em 

andamento nos estudos de pós-graduação (especializações e mestrados)
242

. Por outro lado, 

vários professores titulares na idade de aposentadoria já estão aposentados e outros docentes 

ajudantes têm renunciado. Isso cria um processo de esvaziamento docente no ensino, 

sobretudo diante do congelamento dos concursos regulares para professores e do ingresso de 

novos docentes, pondo em risco a formação profissional.   

Conforme os “componentes” do projeto PROSOC de Trabalho Social Comahue, o 

ponto A.4. „Reformulação de estruturas de conteúdos e práticas pedagógicas‟
243

 estabelece a 

principal atividade denominada: “Oficinas para a definição e estruturação dos Núcleos de 

Aprendizagem Prioritários (NAP) e Sistemas de Práticas pré-profissionais – SIPPREP”.  

 

Parte-se de considerar obsoleto o atual Plano de Estudos Nº 140/85, sendo 

necessária sua atualização a efeitos de instrumentar teórica, 

metodologicamente e a nível prático respeito aos requerimentos que a 

complexidade e as novas demandas decorrentes do aprofundamento da 

questão social e de suas expressões expõem à categoria profissional, pelos 

                                                           
240

 Crise da UNCo, que é desenvolvida no próximo capítulo.  

241
 A composição de docentes do Departamento de Serviço Social da FADECS, as condições de trabalho dos 

docentes e as matriculas estudantis são analisadas no próximo capitulo IV 

242
 Fuente: Proyecto PROSOC FADECS, 12 Noviembre 2007  (Ítem 3, Descripción y justificación del proyecto: 

Servicio Social) 

243
 Este “componente” abarca várias outras ações: uma base interativa de dados dos currículos da Argentina e do 

estrangeiro, promoção da constituição de comissão curricular permanente, oficinas com assistência de 

especialista curricular, oficina final de integração conceitual e metodológica, conformação dos NAP, difusão, 

elaboração de Informe Final e apresentação do novo plano de estudos às autoridades da UNCo. 
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desafios à formação de graduação dos Trabalhadores Sociais; e a ele soma-se 

uma forte resistência endógena
244

 à modificação do Plano em questão, sendo 

mais de cinco vezes se tem iniciado o debate, diagnósticos e trabalhos nesta 

direção, sem ter chegado até o momento à modificação do mesmo. 

(PROSOC, FADECS, 2007, p. 15).  

 

Com este projeto, se acentuam os debates da formação acadêmica profissional de 

SS/TS Comahue, onde os estudantes e graduados, até o final do ano 2011, não participavam 

das reuniões e nem das deliberações a respeito dos rumos curriculares
245

. A participação dos 

docentes foi limitada pelas condições de trabalho, majoritariamente, docentes com dedicação 

simples (de 10 horas cátedra) e dedicação semi-exclusiva (com 20 horas cátedra)
246

. 

As propostas curriculares que circularam durante a década de 1990 e inícios deste 

século XXI estão compiladas no projeto de reforma curricular de Natalio Kisnerman, 

apresentado em Fevereiro de 2006. Kisnerman, em seu projeto, refere-se à “insatisfação que 

existe por parte da comunidade universitária em referência a uma somatória de disciplinas 

sem integrar-se nem aprofundar-se, e essa seria a desencadeante de coincidências para 

modificar o plano de estudos”. As „coincidências‟ que afirma Kisnerman estão relacionadas à 

compatibilidade de objetivos comuns de reformar o currículo profissional. 

Este projeto é retomado pelo setor docente vinculado e integrante do projeto de 

PROSOC, que incorpora três eixos articuladores: Democracia, Direitos Humanos e 

Construção da Cidadania. Introduz os lineamentos da Lei Federal da Educação com a noção 

dos “Núcleos Prioritários de Aprendizagem” (NAP) e as distinções entre “estrutura profunda” 

e “estrutura superficial”
247

, na conformação do desenho curricular. Os diversos documentos 

                                                           
244

 A justificativa da “resistência endógena” informada refere-se a uma caracterização institucional relativa às 

numerosas tentativas de reformulação do plano de estudos da carreira de TS. 

245
 Este formato fechado foi sugerido pela assessora pedagógica, Professora Maria Célia Maglione, - que 

acompanha essa discussão -, contratada para realizar assessoramento à reforma curricular de Trabalho Social, na 

metade da década de 1990 e criou
 
os grupos “Estratégias para Apreender e Ensinar” - EPAYE  com dois níveis, 

não só no Trabalho Social como também na Faculdade de Turismo.    

246
 Os docentes com dedicação simples e semi-exclusiva, majoritários no corpo docente na UNCo e nas 

universidades de Argentina, têm outro trabalho com uma remuneração salarial melhor. Neste sentido sua 

atividade acadêmica é limitada pelo horário de trabalho para assistir a diversos eventos, como neste caso, as 

reuniões de mudança curricular.  

247
 A idéia de “estrutura profunda e superficial” foi introduzida por Noam Chomsky na década dos anos 1950-60 

ao explicitar que a oração tem dos níveis: profundo e superficial, colocando outra perspectiva na “gramática 

generativa transformacional” (em resposta a uma Gramática Universal) para construção e avaliação das teorias 

gramaticais. O significado da oração estava na “estrutura profunda” e  deixou de ter sentido passando a priorizar 

a “estrutura superficial”. Chomsky se apóia em Descartes e Platão para formular sua teoria do inato. Deste modo, 
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sobre a reforma informam que o ponto de partida é o „paradigma da complexidade‟
248

. E têm 

centralidade no „olhar construtivista da formação teórico-metodológica e na personalidade do 

profissional‟ (o equilíbrio emocional), com „ênfase na formação das atitudes‟ (valores morais) 

ao ser esta “a base ética essencial para a especialização no campo do serviço ou trabalho 

social” desde uma „vigilância epistemológica‟
249

. Um dos impactos esperados nesta reforma 

curricular é o “Aggiornamento”
250

 do Plano de Estudos Nº 140/85”. 

Não concordamos com objetivo de “Aggiornamento” porque isso significa se situar no 

fenomênico do cotidiano, ocultar a possibilidade dos debates teóricos e políticos dos 

integrantes da categoria profissional e substituir pela posição política do “gatopardismo”
251

. 

Os estudantes e graduados dos Colégios Profissionais de SS/TS ao conhecerem estes 

documentos se envolveram nas polêmicas teóricas e práticas do pré-projeto da reforma 

curricular que tentava ser aprovado no segundo semestre de 2011. A organização de 

estudantes, graduados e docentes exigiu uma deliberação democrática dos posicionamentos e 

conteúdos teóricos e promoveu a organização de fóruns, jornadas, mesas de debate, etc.  

Em dia 14 de outubro de 2011, o Conselho Diretivo da FADECS deliberou 

amplamente, com presença da categoria profissional, deixando para trás esse pré-projeto de 

reforma curricular e habilitando instâncias de deliberações e debates coletivos da profissão. 

Estas instâncias foram legitimadas como “Jornadas Institucionais” pela FADECS e sem 

atividade de aulas. A descontinuidade de discussões teórico-metodológicas para concretizar a 

reforma curricular adverte-nos para a confusão em relação à direção dos debates e às 

deformações que hoje determinam caminhos individuais na própria dinâmica da formação 

profissional.  

 

                                                                                                                                                                                     
segundo a Professora Maria Célia Maglione, a noção de “estrutura profunda” corresponde aos posicionamentos 

teóricos e a “estrutura superficial” refere-se a concreção do plano de estudos.  

248
 O tema do paradigma da „complexidade‟ é analisado no próximo capitulo.  

249
 Maria Célia Maglione, Documento de “Estrutura profunda da carreira de Licenciatura em Serviço Social, 

Esboço para discussão e completar” (incluindo os aportes dos participantes do Serviço Social Familiar, com 

grupos e área metodológica do Serviço Social), de 24 de Outubro de 2003, com versão atualizada com os aportes 

de Novembro de 2004 e novos aportes pedagógico-didáticos de 11 de Junho de 2009.  

250
 “Aggiornamento”: termo italiano significa adaptação.  

251
 “Gatopardismo”: mudar para que nada mude. 
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CAPÍTULO IV 

 

OS FUNDAMENTOS TEÓRICO-

METODOLÓGICOS, POLÍTICOS E TENDÊNCIAS DA 

FORMAÇÃO DE TRABALHO SOCIAL NA 

UNIVERSIDADE NACIONAL DE COMAHUE 

 

A formação profissional de Trabalho Social da Universidade Nacional de Comahue se 

encontra vinculada a organização histórica e política institucional universitária. Nessa 

formação se articula a relação entre ensino, pesquisa e extensão dos docentes da Licenciatura 

em Serviço Social da FADECS e as formas de organização das disciplinas, suas orientações 

teóricas e as práticas pré-profissionais. A tríade da formação se apóia na “independência” dos 

níveis de abordagens e suas cátedras, inserida nas diretrizes teórico- metodológicas e políticas 

que constituem a base dos debates curriculares e profissionais. 

Os fundamentos teórico–metodológicos que sustentam a formação profissional, 

determinados historicamente, mas renovados no movimento da organização universitária e 

das políticas do Estado, se vinculam a uma amálgama de correntes teóricas, de diversas fontes 

e vigentes no campo do conhecimento das Ciências Sociais, onde se destaca o pós-

modernismo. Esta sustentação teórica percorre, hegemonicamente, os processos de formação 

e se constitui em um dos principais obstáculos para favorecer debates curriculares mais 

críticos, porque o paradigma do pós-modernismo propunha a queda da ciência e do projeto 

moderno de civilização, enfim, a “crise da modernidade” (SOARES SANTOS, 2007).  

As limitações e possibilidades do trabalho docente também estão mediadas pelos 

obstáculos organizativos do Departamento de Serviço Social, pelas contradições universitárias 

e pela precarização do trabalho docente. Tais condições aliadas às determinações históricas da 

profissão têm reforçado o caráter subalterno do Trabalho Social frente a outras profissões.  
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Nos próprios conflitos da Universidade Nacional de Comahue da primeira década do 

século XXI se radicalizam as posições políticas da “comunidade universitária” (docentes e 

trabalhadores não - docentes e estudantes) diante do processo de concentração de poder por 

parte de uma minoria de professores e funcionários da Universidade. Essa radicalização se 

converte nacionalmente como luta pela “democratização” universitária, estimulando os 

debates e controvérsias, assim como posições políticas da categoria profissional na formação 

de Trabalho Social. Este movimento teórico e político se expressa nas respostas contraditórias 

de estudantes, dos graduados e dos docentes de Trabalho Social aos processos de conflitos 

institucionais da Universidade Nacional de Comahue (UNCo) pela democratização contra 

burocratização. 

No mesmo tempo analisamos a articulação das experiências organizativas de lutas dos 

trabalhadores com os questionamentos de estudantes e docentes à formação universitária 

profissional da UNCo. Na história da formação universitária, diante das críticas ao 

pensamento único, as lutas estudantis e dos docentes buscavam outras correntes e teorias de 

pensamento, levando a consolidar as cátedras paralelas. Este direito político de eleição 

estudantil e liberdade de cátedra dos docentes se deram no campo de lutas teóricas e políticas, 

mas, estes direitos foram cerceados e as cátedras fechadas pelos governos ditatoriais e 

também pela intervenção dos governos democráticos.  

O período da crise sociopolítica e institucional iniciado no ano 2001 é o marco para a 

criação da Cátedra Paralela de Trabalho Social que vai enfrentar, sistematicamente, os 

conflitos decorrentes da sua construção e defesa desta iniciativa acadêmica - política pela 

formação profissional crítica. A Cátedra Paralela retoma o legado do marxismo e os 

princípios da Reforma Universitária de 1918, impulsionando os debates contra o pensamento 

único na UNCo. Desta forma, apresentamos as tendências político-pedagógicas que estão 

operando na formação. 

 

4.1.   A relação do ensino, pesquisa e extensão no ensino profissional  

 

Na universidade a tríade ensino, pesquisa e extensão é um processo que, a partir de 

1983, o governo nacional e o sistema universitário tiveram de enfrentar em razão da pobreza 

acadêmica e científica da produção de conhecimentos,  
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A pesquisa científica voltou a ser considerada uma função essencial da 

universidade e se procurou apoiar através do sistema de dedicações 

exclusivas à docência e sistema de bolsas e subsídios para formação de 

jovens científicos. Para isso, foram criadas Secretarias da Ciência e Técnica 

em quase todas as universidades (BUCHBINDER, 2010, p. 216, tradução 

nossa). 

 

Essa relação unitária sofreu radicais transformações no final do século XX, os 

“recursos de financiamento apoiaram as ciências básicas e tecnológicas, relegando as Ciências 

Sociais e Humanas” (BUCHBINDER, 2010, p. 225) e o processo de diversificação 

profissional, tecnológica e científica caminhou de forma dissociada frente às Humanas. 

Intensificou-se o processo de burocratização na universidade sob a base da progressiva 

separação entre ensino, pesquisa e extensão e do avanço da privatização nos âmbitos da 

pesquisa, extensão e as pós-graduações.  

A mercantilização do conhecimento, restrição orçamentária e precarização do trabalho 

docente nas universidades impõem condições prejudiciais para a formação das profissões e 

dos professores, sobretudo a partir da década „menemista‟ dos anos 90. Particularmente na 

década de 2000-2010, “a universidade argentina experimenta outro tipo de problemas e 

conflitos, inseridos no processo de crescente degradação institucional que vive o país há 

vários anos, e que nos primeiros tempos deste século têm se agravado” (BUCHBINDER, 

2010, p. 232). 

Este processo de degradação institucional inscrito nas tendências privatistas e 

mercantilização educativa, explica que a flexibilidade dos currículos, dos diplomas, do 

orçamento impõe outra função social à universidade, no sentido que ela deve promover 

relações comerciais, porque a criação da pauta mercantilista foi elaborada nos gabinetes de 

poder dos organismos internacionais financeiros, Ministérios e dirigentes do governo das 

grandes Universidades. O alcance planetário da crise do capital atinge também os acordos 

internacionais (UNESCO, Bolonha, etc.) ao sustentar esse padrão que empobrece a função 

social histórica da Universidade, como âmbito de criação do conhecimento, pesquisa e 

formação social. Portanto, o ensino superior de quase todos os países do mundo apresenta o 

processo de imbricação diferenciado nas relações internacionais.  

Ao considerar estas tendências, o ensino, a pesquisa e a extensão passam a funcionar 

por caminhos diferenciados com protocolos e regulamentos próprios da universidade 
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argentina; mas, na Universidade Nacional de Comahue, a tríade ensino, pesquisa e extensão 

nunca foi uma unidade consolidada por que, 

 

se apelou aos créditos provenientes das contribuições e subsídios do 

Conselho Federal de Investimentos (CFI), do Ministério de Bem-Estar 

Social e das Províncias de Rio Negro e Neuquén, dos pagamentos de 

matrícula de alunos e do fundo da realização de serviços a terceiros. A 

pesquisa era realizada por poucos professores sendo declarada de interesse 

em 1984. A partir de 1986, a pesquisa é incentivada e institucionalizam-se 

equipes e temáticas (TRINCHERI, 2005, p. 39, tradução nossa). 

 

A partir de 1993 é aprovada a „Carreira Docente‟ que inclui somente os professores 

regulares por concurso público e excluída estabilidade do trabalho a crescente massa de 

docentes „interinos‟. Logo, o Programa Nacional de Incentivos aos Pesquisadores separou a 

docência da investigação e incorporou adicional salarial para os docentes pesquisadores 

integrantes deste programa. Esta política de diferenciação dos salários acompanhada pela 

intensidade da produtividade na educação no capitalismo é constitutiva de tendências 

continentais. Essa estratégia do capital está contida nos planos de contrarreformas dos 

governos da América Latina e na redução do investimento de ciência e tecnologia e formação 

universitária. Os Standards de excelência acadêmica requisitadas para os países desenvolvidos 

se diferenciam ostensivamente das “universidades argentinas, brasileiras e mexicanas onde os 

nexos dos centros de produção acadêmica com centros de pesquisa e desenvolvimento das 

empresas são praticamente inexistentes” (LEHER, 2010, p. 46).  

Nesse sentido, também o desenvolvimento de diversos programas universitários pelo 

governo argentino distorceu os objetivos das funções da relação ensino, pesquisa e extensão. 

Ilustrativo desse processo é o programa de Voluntariado Universitário, que vai mudar a 

política de extensão.  

O Conselho Inter-universitário de Reitores –CIN -impulsionou a criação da Rede de 

Extensão das Universidades Nacionais – REXUNI
252

, com orçamento nacional especifico, no 

sentido da „integração da extensão‟ entre as próprias universidades e com as organizações 

sociais. O trabalho docente dividido influiu no ensino universitário e reduziu os debates 
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 Diretrizes para o Programa de Fortalecimento da Extensão Universitária nas Universidades Públicas 

Argentinas, Acordo Plenária Nº 711/09 em Villa Maria (Província de Córdoba), 29 de Setembro de 2009 – 

Revista do CIN, Ano IX, Número 32, 2010. Disponível: http://www.cin.edu.ar/archivo-revista/ 

http://www.cin.edu.ar/archivo-revista/
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acadêmicos às questões técnicas, instrumentais ou metodológicas das profissões. Tal fato 

impediu a visão de totalidade que viria se manifestar nos programas das diversas disciplinas. 

Neste contexto, o ensino profissional vinculado à pesquisa e extensão do Trabalho 

Social na Argentina apresenta dificuldades e tensões, particularmente no que se refere à 

complexidade do social e as implicações teórico-metodológicas (ROZAS, 1999). Esta autora 

caracteriza que na profissão 

 

A produção do conhecimento na década de 1990 é medida pela preocupação 

por resultados concretos; se observa que as publicações em Trabalho Social 

são poucas e sem maior impacto no coletivo profissional. Não se registra 

vínculo de pesquisadores em Trabalho Social a organismos como CONICET 

ou centros de pesquisa das universidades. Os pesquisadores que 

estabeleceram vínculo eram originários das Ciências Sociais havendo 

entrada tardia dos Trabalhadores Sociais a programa de incentivos. Além do 

mais, no código acadêmico oficial não está registrada a disciplina de 

Trabalho Social e isso impediu formar parte da Comissão Acadêmica do 

Ministério ou outras instâncias de avaliação. Além destas discussões, a 

pesquisa para o desenvolvimento da profissão é importante e se faz através 

da incorporação ativa às instituições de pesquisa existentes (públicas ou 

privadas). Na atualidade não existe justificativa para iludir esta tarefa adiada 

em Trabalho Social. (ROZAS, 1999, p. 102-105, tradução nossa).  

 

Por sua vez, Cañabate (2005) expressa suas preocupações, ao afirmar que 

 

No campo acadêmico, desenvolve-se de forma relevante o cumprimento das 

três funções definidas e requeridas socialmente à Universidade: a docência, 

em relação à formação de profissionais, a pesquisa, no que se refere à 

produção de conhecimento e a extensão em torno ao contato com o meio 

social (...)  E é a estreita ligação do âmbito universitário com a produção do 

conhecimento, a pesquisa. O desafio é como fazer para inserir esta 

perspectiva nos espaços institucionais do desempenho profissional e nos 

currículos de formação de novos profissionais da graduação (CAÑABATE, 

2005, p.4-6, tradução nossa). 

 

Estas preocupações de docentes da profissão, embora heterogêneas, têm suscitado 

numerosos embates em torno da ampla necessidade de reforma curricular da formação 

profissional. A análise crítica e histórica da formação profissional da UNCo, a partir da nossa 

pesquisa, nos permitiu revelar as tendências e as contradições que operam no âmbito da 
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formação e as manifestações objetivas das disputas e controvérsias teóricas e políticas da 

profissão.  

Na estrutura curricular, pudemos identificar que os programas das disciplinas 

expressam, majoritariamente, posicionamentos teóricos vinculados ao paradigma da 

“complexidade”, alcançando o enfoque hermenêutico, interacionista, a fenomenologia, a 

teoria sistêmica, o construtivismo, a gerência social e o desenvolvimento local. Na região, 

essa estrutura teórica está sustentada por Natalio Kisnerman (1998), que afirma o pluralismo 

do diálogo dos distintos modelos e teorias,  

Nosso enquadre e do qual refutam os mitos construídos pela ciência 

tradicional, adere ao construtivismo, por entender que este responde mais às 

necessidades e aos objetivos de nossa profissão, constitui o enfoque 

epistemológico „trans-disciplinar‟. Surgido na década de 1980, com o pós-

modernismo e a crise de paradigmas, houve o convencimento de que a 

ciência já não representava o domínio absoluto da razão, a objetividade 

ontológica no construtivismo dialoga de forma plural”
253

 (KISNERMAN, 

1998, p. 121, tradução nossa).  

 

Na crítica à proposta de Kisnerman é necessário fazer uma discussão em torno da crise 

dos paradigmas e da ciência pós-moderna
254

. No capitulo I explicamos que, segundo Marx, o 

papel desenvolvido pela economia política clássica, como ciência burguesa, para expor as 

aparências da realidade social, os “efeitos sociais”, oculta sua essência, a substância do ser 

social. O homem é um ser social pelo trabalho, como fundante da práxis, é a totalidade de 
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 Nesse diálogo plural se encontra “a psicologia social de Kennet J. Gergen e Tomás Ibañez, a sociologia 

fenomenológica de Alfred Schutz, Berger e Luckmann; o interacionismo simbólico de George Mead, o campo da 

pedagogia de Vigotsky e colaboradores, a biologia do conhecimento de Maturana e Varela, a cibernética de 

segundo ordem de Heinz Von Foerster, construtivismo radical de Ernest Von Glaserfeld, a teoria sistêmica de 

Watzlawick e de sociólogos como Niklas Luhmann e Edgar Morin, a teoria critica da Escola de Frankfurt com 

Horkheimer, Adorno e Marcusse e Jürgen Habermas; o pragmatismo de John Dewey, o dês-construtivismo de 

Jacques Derrida, a hermenêutica de Hans Gadamer e a etnometodologia de Harold Garfinkel” (KISNERMAN, 

1998, p. 121-122) 

254
 O debate do tema da crise dos paradigmas e o pós-modernismo são trazidos nos seus traços essenciais para a 

compreensão dos fundamentos teórico-metodológicos e sua expressão na formação profissional, particularmente 

da região Comahue. As discussões teóricas, filosóficas e políticas na Argentina em torno da profissão se 

encontram atreladas ao desenvolvimento marcante dos posicionamentos político- históricos. Para adensar o 

tema, recentes traduções ao espanhol e pesquisas em torno da influência do pós-modernismo na profissão 

encontram-se na publicação da Revista de Trabalho Social “Plaza Pública”, Ano 3, Nº 3 de Junho de 2010, (1- O 

texto de Tonet Ivo, “Pluralismo Metodológico: um Falso Caminho” –tradução realizada por Manuel W. Mallardi 

e Sergio D. Gianna, e versão final corrigida pela Dra. Maria Virginia Siede e o próprio autor; 2) Cavalleri, Maria 

Silvina: “Influências do pensamento pós-moderno na dimensão teórico-metodológica do Trabalho Social na 

Argentina; 3) Gianna, Sergio Daniel “O fogo incessante da dialética”)- Disponível: 
http://revistaplazapublica.wordpress.com/numeros-anteriores/numero-iii/ - (Acesso em: 14 Nov. 2013) 
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objetividade-subjetividade, é o homem onilateral. “O homem fora da natureza e da historia é 

uma abstração” (HELLER, 1999, p. 37).  

Na conjuntura da crise capitalista, após II Guerra Mundial, adquire amplitude a noção 

de paradigma a partir da teoria das “revoluções científicas” de Thomas Kuhn, e ela “encontra-

se vinculada ao debate teórico-filosófico que se instituiu entre os anos 50 e 60 no interior da 

Física” (GUERRA, 2010, p. 67). 

 

Agora, não se trata mais de tentar derruir a pseudo-invulnerabilidade do 

positivismo pela negação das bases sob as quais edifica sua concepção 

paradigmática da ciência. Diferentemente, a centralidade do debate recai na 

presumível “crise” de paradigmas que na atualidade abala as ciências sociais. 

Ora admitir a crise de paradigmas supõe reconhecer e legitimar a existência 

de modelos explicativos e ordenadores da realidade e, consequentemente, 

negar o caráter ontológico do real. (GUERRA, 2010, p. 67)  

 

Portanto, a categoria de totalidade como categoria central nunca foi parte dessa 

cientificidade burguesa. Os pós-modernos são partidários “da anti-totalidade ou holofobia
255

, 

para se considerar eximidos do sistema capitalista, por que não é necessário abrir o juízo 

favorável o desfavorável já que essa categoria sistêmica não existe” (HELLER, 1999, p. 33). 

Em razão disso, a abordagem autônoma da realidade social é base da fragmentação, sob cujo 

império nasceram as ciências sociais (TONET, 2004). O questionamento do pós-modernismo 

centra-se no fracasso da modernidade, as meta - narrativas, as grandes teorias universais para 

dar conta da realidade; e, portanto, a substituição pelo fragmento, pelas partes dessa realidade 

social, o micro – social, a interconexão entre paradigmas diversos, etc.
256

. 

O pós-modernismo, além das expressões do movimento de arte, lingüística, 

arquitetura, etc. fundamenta a “crise dos paradigmas” na possibilidade de “ficar livre do 

projeto civilizatório moderno devido a sua incompatibilidade cada vez mais evidente com os 

valores constitutivos desse projeto” (SOARES SANTOS, 2007, p. 32), especialmente quando 
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 Holofobia: medo à totalidade, instalar a culpa ao redor imediato.  

256
 Tonet (2004) no artigo “Pluralismo Metodológico: falso caminho” aponta que “a variedade das propostas 

metodológicas a serem interconectadas, a gosto de cada um, atualmente, é digna de um supermercado. A título 

de exemplo: anarquismo metodológico, individualismo metodológico, desconstrutivismo, método de escolha 

racional, teoria dos jogos, teoria do gênero, marxismo analítico, microteoria, teoria da ação comunicativa, teoria 

das trocas, abordagem culturalista, interacionismo simbólico, acionalismo, etnometodologia, etc. ao lado dos 

mais antigos, como funcionalismo, marxismo, fenomenologia, hermenêutica”. 
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a burguesia no poder promoveu a transformação da vida humana. A mesma autora explica que 

“a impotência e a perplexidade do mundo contemporâneo são atitudes típicas dos pós-

modernos” (idem, p. 37). Daí termos que o pós-modernismo confronta radicalmente o 

marxismo como teoria social e seu sentido totalizante. Netto
257

 (2004) adverte que “nas 

construções pós-modernas, a realidade da ordem burguesa contemporânea deriva do 

dinamismo da razão incondicionada, que tudo pode (p.158), “porque as implicações políticas, 

dessa regressão teórica também são regressivas: entre os pós-modernos as alternativas à 

sociedade capitalista ou não se põem ou, quando se põem, estão no limbo das utopias” 

(NETTO, 2004, p. 159).  

Nesse movimento teórico do pós-modernismo conforma-se a “intelligentsia” 

formadora do pensamento e argumentações teóricas na profissão. No pós-modernismo 

também confluíra “a pulverização do „campo socialista‟ como causa mais visível da retirada 

do marxismo de um setor da intelectualidade em América Latina; porém, converge essa 

deserção com o fenômeno especifico de (re) acomodação social de um setor de acadêmicos 

que saltou da cátedra para o Ministério” (KATZ, 1992, p. 192). Desta forma e por outra parte, 

as argumentações em torno à “crise do marxismo” e afinidades políticas dos intelectuais 

justificaram sua passagem ao campo do pós-modernismo e a coincidência de que realidade é 

um “fantástico caleidoscópio”, que “a história não tem sentido, o cotidiano substitui o futuro 

do mediato. O imediato toma o lugar do mediato” (EVANGELISTA, 1992, p. 26). 

Ao analisar a bibliografia e os objetivos de ensino dos programas, notamos que eles 

assinalam os enfoques teóricos acima mencionados por Kisnerman. Os autores mais 

influentes abordados no ensino correspondem a Kisnerman, Garcia Salord, Pichón Rivière; e 

numerosos e diversos autores integram o campo bibliográfico por cátedras e níveis de 

abordagem (por exemplo, Berger e Luckmann, Eroles, Ayalón, Ander-Egg, Bleger, 

Carballeda, Brichetto, Maturana, Etkin e Schvarstein, Chomsky, Guiddens, Tenti Fanfani, 

Lapassade, Klinksberg, Bustelo, Foucault, Coraggio, Singer, Follari, Sen, Easton, Minuchin, 

Von Bertalanffy, Selvini Palazzoli, Watzlawick, Butelman, Klimovsky, Habermas, Witacker, 

Etzioni, etc.). Também identificamos textos de Marx, Engels, Lênin, Montaño, Iamamoto, 

Netto, Martinelli, Parra, Oliva.  
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 O autor resgata o pensamento e obra lukacsiana do exílio da pós-modernidade; ou que está em jogo é 

precisamente o resgate do marxismo.   
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No entanto, no cenário da crise social do século XXI, - particularmente na Argentina-, 

as cátedras revisaram os conteúdos e atualizaram a bibliografia, incluindo mais 

fichas/cadernos de Cátedra
258

. Este instrumento constitui uma deformação teórica da 

bibliografia, fomenta o negócio de venda de apontes de estudo, impedindo o estudante de ter 

seu próprio pensamento e conclusões teóricas, a partir dos próprios livros. O que torna a 

produção profundamente eclética. 

 As práticas pré-profissionais realizadas uma a cada ano acadêmico
259

 e, em espaços 

sócio-ocupacionais, geralmente vinculados a campos tradicionais da profissão (saúde, justiça, 

desenvolvimento social) são desenvolvidas através de uma prestação de serviços sociais, o 

que se justificaria por se constituir em estratégia de colaboração e assessoramento acadêmico 

à política institucional dos centros de estágios.  

O estudante, individual ou em dupla desenvolve sua prática pré-profissional por 

aproximação da complexidade e aumento horário progressivo dos níveis de abordagens; tendo 

destaque a supervisão acadêmica e a regulamentação das práticas da formação
260

. Cada nível 

de abordagem desenvolve distintas formas e os conteúdos específicos vinculados às 

disciplinas teóricas e práticas, e as diretrizes do Plano de Estudos. As instituições conveniadas 
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 Os Cadernos/fichas de Cátedra: são resumos de autores da bibliografia por parte dos docentes. O sistema foi 

implementado na década de 1990 e gerava contagem para currículo do professor e para os concursos de 

docentes. 

259
 A disciplina teórica - prática do 2º ano: Teoria e Prática de Áreas e Recursos não desenvolvem estágio 

específico em instituições; “seu processo se centra em uma ou duas temáticas, com caracterização de conjuntura 

histórica e o estudante procura alguma particularidade para essa temática” (Entrevistado Nº 4). No 3º ano: a 

Prática de Serviço Social com Grupos se realiza em instituições dedicadas às crianças, mulheres, pais e 

adolescentes, à terceira idade e Pediatria de Hospitais e Serviços de Educação, de diversas cidades da Província 

de Rio Negro e de Neuquén, assim como em ONGs e unidade de reclusão. No 4º ano, a Prática de Serviço Social 

de Comunidade se concretiza em projetos de comunidade, bairros, com centralidade em aportes e serviços do 

Clube de Troca, do Atelier de Corte e Costura, Recuperação de espaços comunitários, Participação comunitária, 

Jovens sem teto, Diagnóstico comunitário Participativo, Comunidades justas e seguras, Hortas comunitárias, 

Organização de trabalho comunitário com a Comissão Vicinal, Trabalho em saúde e comunidade com Área 

Programa do Hospital “Bouquet Roldán”, Construção de mural, Abordagem conjunto de definição de problemas, 

Reconstrução da história Vicinal, Espaços verdes e jogos, Meio Ambiente, Oficina de Bandas de Ruas, 

Recuperação de Praça comunitária, Motivação comunitária, Economia Solidária e Mapas de recuperação da 

história. No 5º ano, a Prática de Serviço Social Familiar a compreende intervenção pré-profissional com famílias. 

Até o ano de 2002, em Neuquén, a prática foi desenvolvida na Consultoria Familiar (foi projeto de extensão da 

disciplina). Posteriormente, em escolas privadas e primárias, Centro de Diálises, Hospitais, Programa de 

Atendimento Médico Integral –PAMI - dos aposentados-, o Departamento de Serviço Social do Setor de 

Neonatologia e Psicopedagogia de Saúde, a prisão e com a Equipe Interdisciplinar do Escritório Fiscal de 

Atenção às Vítimas do Poder Judiciário. E por último, Seminário de Serviço Social com Residência Institucional 

(Cátedra Única até ano de 2004, momento de criação da Cátedra II (Paralela). Daí por diante se constituiu em 

Cátedra I. O estágio pré-profissional é uma residência institucional e se realiza na área de educação, instituições 

dos diversos níveis educativos e programas de Promoção Familiar (Cátedra I).  

260
 Resolução Nº 012/88, FADECS, UNco 
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Centros de estágios, majoritariamente carecem de Trabalhador Social como “Supervisor de 

Campo”; por distintas razões: 1) a função de “Supervisor de Campo” não é parte dos debates 

teórico-metodológicos e curriculares, 2) no campo ocupacional existe ausência de 

institucionalização e legitimação da função de “Supervisor de campo” como tarefa da 

formação no trabalho profissional; 3) a precariedade do trabalho profissional assalariado 

impede assumir outra função, apresentada como carga trabalhista sem reconhecimento nem 

salários e; 4) os empregadores não reconhecem esta função de “Supervisor de Campo”. 

Por outra parte os elementos que distingue este âmbito da prática é a 

sistematização
261

, aqui apresentada como “produtora de conhecimento” já que é uma diretriz 

curricular e o renovado critério de registro das práticas dos alunos, a construção das “cédulas 

de campo”
262

, onde a prática deve encaixar na teoria para que o estudante possa produzir 

“inferências teóricas”. Por outra parte, no padrão de avaliação dos projetos da prática pré-

profissional se incorporaram as “fortalezas e debilidades” (FODA)
263

. Neste sentido, as 

práticas pré-profissionais não constituem âmbito de pesquisa dos alunos porque a produção de 

conhecimento resulta do âmbito especifico da investigação, onde participam docentes e 

estudantes. 

Diante da heterogeneidade curricular profissional da Argentina, e em particular na 

formação profissional de Comahue, a persistência do processo de fragmentação das 

disciplinas teóricas e práticas se sustentam no “subjetivismo pós-moderno” a partir da 

pluralidade conceitual e da concepção unilateral do aprendizado dos alunos, por parte dos 

professores. O indivíduo é produtor da adaptação e da validade de sua verdade social, ele é o 

estudante que nesta visão se adapta segundo o formato acadêmico das disciplinas, já que o 

ensino tem seu enraizamento histórico na abordagem do caso social individual, e os conteúdos 

sobre a prática de grupos e famílias na formação. Como esse indivíduo é impelido a não 

conhecer as relações sociais desiguais inerentes à sociedade capitalista, sua compreensão é 

limitada, posto que se identifica como parte constitutiva da estrutura dos grupos e das relações 
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A sistematização é um instrumento muito difundido e concretizado sob diversas formas: de experiências para 

aplicação do Plano de Estudos Nº 140/85, crônicas, cédulas de campo, informes semanais, informes finais, etc. 

262
 As “cédulas de campo” constituem o novo instrumento de registro da prática pré-profissional da formação 

deixando num lugar secundário ao histórico “caderno de campo”. Caracterizam-se por aplicar os conteúdos 

teóricos à prática. 

263
 FODA: “Instrumento de avaliação de Fortalezas-Oportunidades (FO) e Debilidades-Ameaças (DA)” é uma 

estratégia empresarial de medição da competência, utilizada pelas empresas, corporações e organismos 

internacionais e governamentais e incorporada ao campo teórico da “gerência social”. 
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conviventes da família. Portanto, o núcleo privilegiado de ensino, nesta concepção, já 

pragmática, é a formação técnica na direção de intervenção em grupos e famílias com os 

propósitos de construção de –supostos- „espaços democráticos‟.  

O “Setor de Formação Básica Geral”, as disciplinas de “Antropologia” e “História 

Social Moderna” participam da formação a partir do desenvolvimento da lógica cronológica 

da historicidade do homem e das sociedades. Este setor de disciplinas, unido as várias do 

Setor de “Disciplinas Referenciais” com presença importante da Psicologia se apresenta como 

área „ad- hoc‟, não só porque não existem âmbitos de conexão na formação senão porque os 

próprios estudantes tentam sua aprovação no final da carreira.  

Por enquanto, o “Setor Específico de Serviço Social” da estrutura curricular domina o 

campo de ensino e interfere no conhecimento mais amplo por parte dos alunos. O primeiro 

contato da relação pedagógica acadêmica é “Introdução ao Serviço Social”, na qual a 

disciplina propicia, através das distintas mudanças, especialmente do ano 2010, conteúdos em 

torno da profissão inserida na divisão social do trabalho e trabalho assalariado, mas 

procurando construir „poder popular‟.   

A disciplina de “Teoria e Prática de Áreas e Recursos” introduz o aluno no campo da 

prática de formação para ter uma aproximação à “questão social”; já a disciplina de Serviço 

Social com Grupos espera que o aluno esteja “dotado de segurança pessoal e instrumental 

para trabalhar com grupos, valorizando a comunicação humana e potencializando a relação 

intersubjetiva”. Por outra parte, as mudanças do universo simbólico das famílias, para mudar 

as interações da vida cotidiana, constituem a base da prática pré-profissional porque se voltam 

para corrigir as regras sociais que põem em condição de conflito/patologia os vínculos dos 

grupos e das famílias.  

Assim, as mudanças ocorridas na família nuclear e a crise das formas de organização 

dos grupos familiares, através de instituições específicas, demandam abordagens sobre as 

conseqüências dessa crise e sua intensificação a partir das políticas do Estado de 

criminalização e penalização do âmbito familiar, numa contradição com a internacionalização 

da exigibilidade dos direitos sociais e humanos. É justamente nestas condições que o 

“subjetivismo pós-moderno” analisa a vida cotidiana como “parcelas sociais” do indivíduo 

particular e se amplia a discussão pela especialização da justiça social. Em outros termos, a 

preparação instrumental na formação para intervir nos litígios judiciários, perícias, mediação 

judicial, etc. Se expressa, por exemplo, na pós-graduação de Trabalho Social da FADECS, 
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Especialização em Trabalho Social Forense
264

. É isso que se apresenta como demandas 

profissionais nos Tribunais de Família no âmbito judiciário, 

 

Um breve estudo dos conteúdos incluídos nas avaliações dos últimos 

concursos para a entrada de candidatos a empregos na área de saúde e da 

justiça da Província de Neuquén demonstra que a „intervenção profissional 

com famílias‟ representa um eixo central no momento de selecionar 

profissionais - são dois âmbitos de trabalho que convocam inúmeros 

interessados em cada chamada. (PONCE DE LEON, 2004, p. 5, tradução 

nossa)  

 

Na esfera do ensino, essa tendência do “subjetivismo pós-moderno" reforça a 

relevância das habilidades, do controle emocional e das sensações, do desenvolvimento 

correto das atitudes que a formação acadêmica espera dos alunos, com forte presença na 

estrutura curricular do plano de estudos vigente. Esta construção de habilidades do individuo, 

a partir das diretrizes teórico-metodológicas se vincula a etapa diagnóstica da pesquisa para 

uma eficaz intervenção, para “construir teoria-prática: práxis”, segundo a disciplina de 

Metodologia da Pesquisa. O aluno se defronta com as instâncias classificatórias dos desenhos 

da pesquisa, com uma operação positivista de fragmentação que acentua as dificuldades 

metodológicas, como responsabilidade dos alunos, porque não conseguem incorporar a 

pesquisa como prática cotidiana no fazer profissional.  

A contribuição teórica nas práticas profissionais nos diversos centros de estágios, 

carregada do subjetivismo pós-moderno, põe em discussão a materialização da estrutura 

curricular, formas de ensino e a concepção dela por parte dos docentes e dos alunos,  

 

Penso que nossa profissão é um labirinto... qualquer estudante que esteja 

vagando no curso se encontra com algumas matérias que são mais 

importantes que outras, nós mesmos as marcamos como importantes porque 

são as que normalmente travam o progresso do estudante. Estão colocados 

exatamente onde eles devem demonstrar suas capacidades, se não as 

aprovam, não podem continuar... não podes te perder, mas nunca sabes para 

onde estás indo..." (MAGLIONE et. al., 2012, p. 21, tradução nossa) 
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 Criada pela Resolução Nº 017 de 25 de Março de 2010 da FADECS especifica que “O propósito da 

Especialização é formar especialistas em Trabalho Social Forense dotado dos conhecimentos necessários para 

levar, eficazmente, a tarefa requerida no Poder Judiciário em qualquer de seus organismos, no papel de assessor, 

avaliador e testemunha pericial e, ao mesmo tempo, capaz de dirigir complexos processos de intervenção sócio - 

familiar e comunitário”. (Acesso em: 09 Set. 2010). 
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Desta forma, as estratégias pedagógicas do ensino, centradas por níveis e etapas, 

desenvolvem no aluno a idéia de que a prática é „a – histórica‟, e, em todo caso, a história 

começa com ele. O “subjetivismo pós-moderno” defende que o sujeito pode possuir e 

desenvolver sua autonomia em liberdade e democracia já que o individuo é responsável por 

construir e desconstruir as resistências do seu imaginário social, dos seus vínculos sociais e de 

seus conceitos e suas práticas. O sujeito constrói sua verdade pela autonomia de sua 

subjetividade no divórcio da relação subjetividade-objetividade. Tonet (2004) critica que o 

conhecimento é o produto de uma subjetividade autônoma que estabelece as regras e os 

procedimentos necessários para tal empreitada. 

Os diversos “enfoques” teóricos teriam uma natural convergência para interpretar a 

matriz categorial da intervenção nas praticas pré-profissionais, que é o individuo particular.  

Portanto, esta matriz se constitui em uma tendência educativa histórica na formação 

profissional de Trabalho Social da UNCo porque forma parte do movimento de reposição das 

vertentes teóricas (neo) conservadoras associadas ao pensamento do pós-modernismo. Por 

outra parte, integra os fundamentos teóricos – metodológicos reforçados pelo conhecimento 

por etapas do currículo.  

Essa reposição das vertentes teóricas (neo) conservadoras na profissão da região, data 

da época ditatorial, renovadas, posteriormente, no Estado de Direito e de democracia e que foi 

vinculada a crise dos paradigmas e ao paradigma da “complexidade”. Tal vinculação sentou 

as bases para se associar com o pensamento pós-moderno. A invasão do pós-modernismo na 

formação profissional, como nas Ciências Sociais, condena fundamentalmente as grandes 

teorias e a história para “desenvolver subjetividades rebeldes e não somente subjetividades 

conformistas e o que se necessita é uma teoria geral em relação à impossibilidade de uma 

teoria geral” como expressa (BOAVENTURA DE SOUZA
265

, 2006, p. 31-32). 
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 O autor Boaventura de Souza Santos é Doutor em Sociologia da Universidade de Yale, (Estados Unidos) e 

professor na Universidade de Coimbra, (Portugal). No desenvolvimento de suas idéias, utilizando o marxismo, 

sustenta a democracia e território como valores universais, uma finalidade da ação dos sujeitos. Para ele, o 

pluralismo epistemológico se baseia na “ecologia dos saberes”, uma forma de resgate do saber popular das 

subjetividades, das diversidades e da horizontalidade entre praticas e saberes. Este intelectual adquiriu 

reconhecimento internacional da “comunidade cientifica” porque “tem influenciado com seu discurso da 

„perplexidade‟, as abordagens sobre o „esgotamento da modernidade‟ e as dívidas em relação às suas 

„promessas‟ como também as discussões sobre a perda da centralidade da classe trabalhadora e o potencial 

transformador de novos sujeitos” (SOARES SANTOS, 2007, p.88). Neste sentido, este autor do pensamento 

pós-moderno proclama a negação da teoria social.  
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Esta perspectiva teórica e o processo de ensino das disciplinas se combinam com a 

diferenciação e a fragmentação da construção de projetos de pesquisa e extensão dos docentes 

do Departamento de Serviço Social. Os projetos de extensão perfazem um total de 14 

(quatorze). Neles identificamos a abordagem das temáticas de educação, saúde e direitos das 

crianças e adolescentes, dos adultos, dos idosos, da violência familiar e da AIDS. 

No caso da pesquisa, o total dos projetos próprios do Departamento de Serviço Social 

da FADECS é de 10 (dez)
266

. As linhas temáticas neles abordadas correspondem a Políticas 

Sociais do Estado (vinculadas ao Estado) relativas à pobreza, infância, desemprego, a grupos 

interdisciplinares, a identidade cultural dos chilenos vinculada à migração e preconceitos, a 

família, abordagens teóricas e trabalhadores rurais. Pudemos constatar na nossa pesquisa que 

o volume de projetos de pesquisa do Departamento de Serviço Social é inferior em relação a 

outros Departamentos, como o de Direito, de Ciências Políticas – Sociologia e de 

Comunicação Social. Os projetos de pesquisa e extensão, aprovados pelo Conselho Superior 

da UNCo, são financiados com orçamento público da Secretaria de Ciência e Técnica do 

Estado Nacional, incluído no orçamento anual para UNco.  

A participação dos docentes nos projetos é relativamente escassa, não só pela 

progressiva e continua precariedade do trabalho docente, mas também pela posição inferior 

que ocupa a profissão de Trabalho Social e as Ciências Sociais no âmbito universitário, o 

processo de desvalorização da produção de conhecimento e a desqualificação da participação 

dos estudantes por parte da universidade. Neste sentido, este processo geral se acentua pela 

ausência de planejamento da política acadêmica desde uma perspectiva de totalidade do 

conhecimento e do aprendizado social e universal; e sim pela existência de uma política 

acadêmica dominante sustentada na fragmentação, na unilateralidade, no ecletismo teórico e 

num aprendizado da pesquisa de forma “doméstica”.  
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CAÑABATE, Jorge no Artigo “História de um amor? A Investigação na Universidade Nacional de Comahue, 

com especial referência à Faculdade de Direito e Ciências Sociais” publicado na Revista de FADECS. Aborda a 

história do desenvolvimento da investigação na UNCo e analisa o aumento dos projetos de investigação, a partir 

da categorização dos docentes no Programa Nacional de Incentivos. Na FADECS a totalidade de projetos de 

investigação em 1990 era de seis e no ano 2000 aumentou para quatorze, mantendo uma média até o ano de 2008 

(2010, p. 70). 
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Quadro 2 (4): Projetos de Extensão do Departamento de Serviço Social 

 

Fundamentos Teóricos dos Projetos de Extensão dos Docentes do Departamento de 

Serviço Social FADECS, UNCo- Período 2000-2010 

          TÍTULO   FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1) “Aulas de cultura para a Terceira 

Idade”. 

A transformação do tempo livre em 

tempo social. 

2) “Assistência Técnica a grupos da 

Terceira Idade da cidade de 

Neuquén.” 

Fatores biológicos e sociais do 

envelhecimento, a partir da “teoria do 

desapego” de Cumming y Ery.  

3) “Produções radiofônicas. 

Facilitadores de encontro entre a 

Universidade e a comunidade. 

Socialização de saberes, através da 

Universidade, no período de 

fragmentação pós-moderna. 

4) “Consultoria de Famílias para o 

atendimento dos problemas 

familiares /Contextuais na cidade de 

Neuquén”. 

Modelo sistêmico cibernético. 

Assistência técnica, supervisão “in 

vivo” in loco com Câmera Gessell
267

. 

5) “Por volta da construção de 

„Atorías‟
268

 em âmbitos locais”. 

Fortalecimento da sociedade civil e 

construção da cidadania, participação 

dos atores. Redes sociais para trabalhar 

a fragmentação e a coesão social.  

6)  “Cuidando da saúde de nossos 

avôs.” 

A velhice, etapa de perdas, segundo 

Jaime Motlis.  

7) “Casa Aberta Don Jaime de Nevares: 

lugar de Educação Popular”. 

Educação popular a partir de Paulo 

Freire. Complementar saber acadêmico 

e saber popular. 

8) “As marcas da memória” (Grupo de 

Direitos Humanos e Identidade, 

integrante da Rede pela Identidade - 

(Avós da Praça de Maio e 

CONADI). 

Identidade, como direito 

internacionalmente reconhecido a partir 

da Convenção Internacional de Direitos 

das Crianças e dos Adolescentes. 

Apropriação pela ditadura.  
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 A Câmera Gessell é um instrumento de escuta, testemunho, perícias e avaliação na psicologia, justiça e 

educação, especialmente utilizado com crianças. A criança em uma habitação tem conhecimento que é filmado e 

gravado e no outro lado, na outra habitação está o profissional. No Brasil, também é utilizado sob a denominação 

de “Depoimento sem dano”. 

268
 O termo “Atorias” é para se referir a espaços dos „atores‟. 
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9) “Tratamento e prevenção da 

violência familiar em “Quillagua”. 

Grupo de Ajuda Mútua. 

Abordagem multidimensional. Apoio 

com diagrama em violência familiar de 

Jorge Corsi
269

. 

10) “Construindo um Trabalho Social 

para fortalecer processos 

emancipatórios, de organização e 

lutas sociais”. 

Organização de MTD “Dario 

Santillán”. Desenvolvimento de 

práticas horizontais, sem 

superestruturas sindicais ou partidárias. 

Desestimula confrontação com o 

capitalismo no terreno do produtivismo, 

na criação de economias alternativas.  

11) “Assistência técnica familiar e grupal 

para a Terceira Idade na cidade de 

Neuquén”. 

A terceira idade como processo de vida: 

Melhorar a qualidade de vida da 

terceira idade. Aportes da gerontologia 

do biólogo australiano Elie 

Metchnikoof (1903). 

12) “Todos os direitos, todas as crianças, 

todos os dias”. 

Perspectiva de proteção integral das 

crianças em oposição ao enfoque 

“tutelar” de situação irregular das 

crianças. Inspira-se no horizonte ético-

político de Trabalho Social e nas 

carreiras de pós-graduação, 

“Especialização em Direitos Humanos” 

e “Especialização em Direitos da 

Criança e Políticas para Infância e 

adolescência”.  

13) “Fortalecimento da práxis 

profissional dos Trabalhadores 

Sociais no espaço das instituições 

estatais e não governamentais”. 

O Trabalhador Social como trabalhador 

assalariado no contexto histórico e 

político da sociedade contemporânea. 

Análise institucional como instrumento 

de identificar as capacidades ocultas 

dos trabalhadores, da práxis 

profissional.  

14) “Construindo laços intergeracionais e 

cidadania.” 

Apoio teórico de Iamamoto e a 

existência do processo de dês-

cidadanização e Kisnerman. 
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 Jorge Corsi, Professor de Psicologia da Universidade Nacional de Buenos Aires, especialista em Violência 

Familiar, autor de vários livros. Dirigiu a pós-graduação na UBA e no exterior. No ano 2008 foi detido e enviado 

à prisão acusado de pedofilia. Seus livros e textos foram retirados de circulação e abriu-se uma grande crise na 

comunidade intelectual. Disponível em: <http://www.lanacion.com.ar/1452412-el-psicologo-jorge-corsi-

condenado-por-abuso-sexual-a-menores-ingresa-en-prision> 

http://www.lanacion.com.ar/1452412-el-psicologo-jorge-corsi-condenado-por-abuso-sexual-a-menores-ingresa-en-prision
http://www.lanacion.com.ar/1452412-el-psicologo-jorge-corsi-condenado-por-abuso-sexual-a-menores-ingresa-en-prision
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Quadro 3 (4) : Projetos de Pesquisa do Departamento de Serviço Social 

Fundamentos Teóricos dos Projetos de Pesquisa dos Docentes do Departamento de Serviço 

Social FADECS –UNCo- Período 2000-2010 

                     TÍTULO      FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

“Juventude e desemprego na região do 

Comahue". 

A perspectiva das representações sociais e 

valores dos jovens no sistema educativo e a 

construção dos modelos dos jovens para sua 

inserção no trabalho.  

 “Os grupos interdisciplinares na 

Universidade Nacional do Comahue”. 

Interdisciplina 

Infância em Risco e Políticas Sociais em 

Geral Roca.  

A doutrina da Proteção Integral para Infância e 

Adolescência como novo paradigma pela 

ruptura na história da condição jurídica e 

social. É o âmbito dos direitos, aplicabilidade 

e exigibilidade. 

 “A função de legitimação das políticas 

sociais no Estado Provincial Neuquino”. 

A intervenção dos atores na configuração das 

funções legitimadoras do Estado. 

“Persistência de identidade cultural chilena 

no território de Neuquén 1884- 1930”. 

A perspectiva da identidade cultural e suas 

estratégias de preservação diante das tentativas 

de assimilação do Estado argentino. 

“Aproximações conceituais, históricas e 

epistemológicas ao Trabalho Social 

Familiar”. 

Bases conceituais- sistêmicas do Trabalho 

Social familiar diante diversidade de enfoques 

teóricos.  

“Famílias e situação de pobreza. 

Percepções, demandas e necessidades de 

famílias residentes na área de alto índice de 

NBI270
 em General Roca”. 

As políticas sociais como políticas de 

integração. Linha de pobreza –NBI- enfoque 

parcial que oculta os direitos.  

“A família como âmbito de co-

transformação: uma proposta para o 

Trabalho Social Familiar”. 

Bases epistemológicas do Trabalho Social 

Familiar nos processos de intervenção 

profissional. 

“Trabalhadores Rurais e territórios 

frutícolas. Trajetórias trabalhistas e 

migratórias na Província de Rio Negro”. 

Territorialização e espaços construídos no 

mercado de trabalho pelos trabalhadores da 

fruticultura para garantir sua reprodução. 
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 NBI: Necessidades Básicas Insatisfeitas.  
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“Um olhar xenófobo. Migrantes chilenos 

em Neuquén. Discriminação e preconceito. 

Uma perspectiva atual”. 

Preconceitos e atitudes discriminatórias dos 

chilenos na sociedade de Neuquén. 

 

Segundo a pesquisa de extensão e investigação, os diversos enfoques teóricos e as 

temáticas estudadas diferenciadas das práticas pré-profissionais da formação revelam a 

produção acadêmica profissional para responder a diversas demandas dominantes da Região. 

Nas discussões acadêmicas e teóricas, essa relação entre ensino, pesquisa e extensão está 

ausente, em razão de que elas (a extensão e a pesquisa) são áreas independentes do ensino e 

porque o eixo central das reuniões e avaliações é o ensino. Porém, essas discussões 

acadêmicas reportam-se a diversidade de enfoques teóricos (modelo sistêmico, educação 

popular, proteção integral de direitos, das representações sociais, análise institucional, dos 

atores, etc.) para sustentar especialmente os ciclos de desenvolvimento da vida humana 

(crianças, velhice, adultos, trabalhador) com exclusão das determinações sociais e históricas 

do ser social. Na pesquisa, prevalecem os ciclos da vida humana, com ênfase na família, como 

„âmbito de co-transformação social‟. Tudo isso responde a uma visão “exógena” da formação 

acadêmica.  

Montaño (2000) analisa que a profissão apresenta a perspectiva “endogenista” em 

contraposição à perspectiva histórica – crítica. Essa perspectiva endogenista se dá em relação 

à natureza da profissão, a “origem do Serviço Social na evolução, organização e 

profissionalização das „anteriores‟ formas de ajuda, da caridade e filantropia, vinculada à 

intervenção na “questão social” (2000 p. 9-10). Neste sentido, “há uma clara visão de 

externalidade, de exterioridade, na consideração do social para a análise da história 

profissional” (MONTAÑO, 2000, p. 19).  

Contudo, na formação acadêmica profissional da UNCo, o que está presente é uma 

visão “exógena” no sentido que as necessidades sociais ou a criação de temáticas sociais 

comportam uma esfera externa da formação. O contexto histórico sociopolítico e econômico 

constitui o problema contingente ou exterior ao indivíduo. Aqui, a formação instrumentaliza 

mediante o processo de ensino para que os alunos possam dar resposta técnica - instrumental 

por uma parte. Por outro lado os docentes se posicionam na assistência técnica nos projetos. 

Se a visão endogenista é uma tese defendida pela maioria dos autores do Serviço Social 

tradicional junto a integrantes do movimento que marcou a “intenção de ruptura”, como 
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reflete Montãno (2000), a visão “exógena” da formação profissional permite a autonomização 

da relação ensino, pesquisa e extensão. Portanto, a prática é apreendida de maneira 

deformada, e reproduz a relação docente – estudante, que a formação não se vincula com as 

necessidades sociais históricas, as velhas e novas criadas pelo capitalismo.  

Precisamente neste ponto, as necessidades sociais, a problemática social, os problemas 

sociais configuram um debate na formação regional no momento de definir a “questão 

social”. Contrera (2008) examina a existência de que,  

 

existem algumas ambiguidades e imprecisões detectadas na tentativa de 

determinar a origem do Serviço Social. Referem-se, inevitavelmente, a seu 

objeto: a questão social exige uma definição clara para ser abordada 

politicamente, o que implica maiores esforços na elaboração e 

sistematização teórica decorrentes da prática. Devemos incentivar e nutrir 

esses aspectos porque eles nos fazem confrontar diariamente com as 

dificuldades e complexidade do processo de ensino e aprendizagem. Em que 

sentido? No sentido de transmitir aos alunos a idéia de que a questão social 

deve, necessariamente, ser abordada a partir de uma perspectiva política e 

crítica, até mesmo quando nós professores, navegamos entre discrepâncias 

semânticas sobre o assunto (CONTRERA, 2008, p. 4-5, tradução nossa). 

 

A analise da pesquisa permite desvendar que na formação profissional regional 

predomina a “anti – totalidade”, quer dizer, as respostas imediatas, aparentes, do individuo a 

diversas esferas de seu cotidiano, como expressão isolada da sociedade. Pretenda-se desta 

forma ter uma compreensão paradigmática da “complexidade”. O que temos a ressaltar, pelos 

argumentos já discutidos, é que a complexidade não é sinônima de “totalidade”.  

O intelectual e dedicado ao estudo do pensamento complexo, Edgar Morin, sustenta 

que as incertezas do sistema estão determinadas pela ordem e desordem, e, portanto a 

integração do pensamento simples se produz através da „re-ligação‟, ou seja, a 

problematização da desunião do pensamento sob os princípios das relações dialógicas, da 

recursividade e do holograma. Por isso, afirma que “o paradigma da complexidade está 

baseado na distinção, sobre a conjunção e na implicação mútua” (MORIN, 2007, p.76). 

Porém, Maglione (2012) - concordando com “Algumas questões epistemológicas, o 

Paradigma da Complexidade” publicado por Daniel Brailovsky-, analisa que a “teoria da 

complexidade nos ajudará a articular a diversidade de perspectivas teóricas para que a teoria 

não se transforme em um dogma que diferencia uns educadores de outros, criando feudos 
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onde cada grupo sustenta uma maneira verdadeira de pensar e fazer as coisas” (MAGLIONE, 

2012, p. 135). Com isso, queremos afirmar que a interpretação de complexidade é mais um 

posicionamento político e filosófico e que se diferencia radicalmente da totalidade e das 

contradições.  

A crítica à formação profissional universitária da UNCo responde a uma 

heterogeneidade teórica e política na composição dos docentes das cátedras da formação, que 

é hegemônica. Mas, sobretudo a partir do século XXI, com a incorporação das análises 

histórico – críticas de inspiração marxista na profissão na Argentina e as inflexões sócio-

políticas nacionais, os docentes se encontram na situação de análise da luta de classes.  

Este novo cenário no processo de formação possibilitou a associação e articulação de 

docentes e cátedras com os interesses, necessidades e lutas da classe trabalhadora, ao 

compreenderem que a crise generalizada deixa exposta as expressões mais dramáticas do 

capitalismo e suas conseqüências sobre o conjunto dos trabalhadores. Têm sido estas as 

condições históricas que determinaram a inserção dos docentes no circuito dos debates 

teóricos e políticos, porque o que está na raiz da formação profissional são tendências de 

projetos políticos profissionais antagônicos, expressão de projetos políticos e sociais (de 

classe) da Argentina. 

 

4.2. Discussões curriculares e controvérsias teórico-metodológicas e 

políticas 

 

A discussão curricular compõe a agenda dos organismos educativos e financeiros 

internacionais já que especialistas, políticos e empresários da educação compreendem como 

anacrônico o estado contemporâneo dos currículos e suas práticas e, portanto, apresentam 

como necessária sua substituição por saberes e competências. Sidnei Macedo (2011) diz que 

“as práticas curriculares e suas urgentes demandas de compreensão e interferência político-

pedagógica, bem como, a necessidade do argumento competente sobre o instituído e o 

instituinte desse campo não mais legitimam reduções, pulverizações e concepções acríticas” 

(MACEDO, 2011, p.14). Se os currículos constituem matrizes teórico-práticas da educação 

como expressão político-social dos projetos pedagógicos da sociedade, o currículo, no quadro 
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polissêmico de discussões e de equívocos, é uma “tradição inventada”, e “ele é mercado, é 

tudo ou nada” (GOODSON, 1998, apud SIDNEI MACEDO, 2011, p.24/18). 

A partir dessa compreensão procuramos analisar as concepções e idéias expressas nas 

discussões e posicionamentos teóricos e políticos que estão subjacentes à formulação das 

diretrizes curriculares. As principais tendências que encontramos na elaboração das mesmas 

são as de que o currículo, bem como as idéias teóricas que sustentam as disciplinas do 

currículo têm se tornado um dispositivo de segregação, controle e/ou disciplinamento 

(regulamentação, disciplina, regra) política na prática docente – pedagógica; especialmente, 

porque avaliar os currículos e o ensino dos saberes faz parte de uma estratégia da política 

mercantilista da educação e do Estado. Na medida em que se aprofundam as crises sociais, as 

idéias curriculares também mostram sua fragilidade, do ponto de vista das argumentações e da 

fragmentação do conhecimento.  

Na Argentina, no período de 2000 a 2010, as Ciências Sociais apresentam o 

movimento de reaparecer, especialmente com a criação do “Conselho de Decanos das 

Faculdades de Ciências Sociais e Humanas” do Ministério de Ciência, tecnologia e Inovação 

Produtiva e os investimentos de apoio às Ciências Sociais (PROSOC, etc.). Os fundamentos 

desse organismo são “a vacância do conhecimento gerado no marco de relativo abandono, por 

parte das Ciências Sociais, em torno de estudos de perspectiva estrutural substituídos por 

estudos micros e incapacidade de dar conta de tendências sociais de escala global”
271

. Por isso 

criou-se o Programa de Pesquisa sobre a Sociedade Argentina Contemporânea (PISAC), que 

visa à expansão de abordagens de pesquisa, tendo em conta que “no nível internacional não 

existem paradigmas únicos ou grandes teorias”.  

Evidencia-se uma estratégia e iniciativas do Estado para desenvolver e fortalecer o 

campo das Ciências Sociais no país e inserir as profissões das Ciências Sociais no processo de 

formulação de critérios de avaliação das ciências sociais e humanas – como afirma a 

Declaração do Conselho de Decanos- para hierarquizar a pesquisa cientifica com impacto 

social
272

.  

Neste contexto, as diretrizes da SPU vêm incidindo e pressiona para mudar os 

currículos, o que deu lugar a reanimação dos debates curriculares da profissão de Trabalho 
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 Disponível: http://pisac.fahce.unlp.edu.ar/fundamentos (Acesso em: 3 Jul. 2013) 
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 Disponível: http://www.fhuc.unl.edu.ar/decanosociales/2012/f.pdf (Acesso em: 3 Jul. 2013) 

http://pisac.fahce.unlp.edu.ar/fundamentos
http://www.fhuc.unl.edu.ar/decanosociales/2012/f.pdf
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Social e situa – talvez de forma mais aguda- as controvérsias teórico-metodológicas e 

políticas que sustentam as questões curriculares e sua articulação com as Ciências Sociais. As 

modificações dos currículos profissionais já realizadas sinalizam para a negação do 

pensamento universal e da totalidade, para o distanciamento histórico da relação teoria e 

prática e para a fragmentação da prática pedagógica docente. O ajuste de denominação das 

disciplinas não significa uma mudança substantiva, do ponto de vista dos seus conteúdos, uma 

vez que boa parte dos docentes mantém formas tradicionais pedagógicas e assumem 

perspectivas teóricas e posicionamentos em consonância com as políticas educacionais 

dominantes.  

No processo de formação universitária a profissão de Trabalho Social também 

engendra contradições no sentido de problematizar as perspectivas vigentes. Os eixos em 

torno dos quais essas perspectivas são confrontadas referem-se à relação entre história, teoria 

e método, a produção e a reprodução das relações sociais, a organização social do 

metabolismo capitalista, os antagonismos das classes sociais, a penetração burguesa das idéias 

dominantes, a intervenção do Estado na vida cotidiana e o papel que ocupa a profissão nesse 

processo histórico. Como analisamos no capitulo I, a subordinação da educação e o ensino 

superior da sociedade capitalista à divisão social de trabalho e à política do Estado burguês se 

desenvolveram historicamente no processo de diferenciação social, participando a educação e 

sua intrínseca relação com a divisão social de trabalho como causadora de unilateralidade. 

Dialogamos então, com a produção teórica das teses dos professores argentinos 

Gustavo Parra (1999) e Gustavo Repetti (2013), pela análise teórica em relação ao caráter 

“anti - moderno” de Trabalho Social e os impactos do peronismo na formação. Estes autores 

aportam no exame de desvendar as controvérsias teórico-metodológicas e políticas e sua 

expressão no âmbito da formação profissional. Parra (1999) afirma que “a emergência e 

institucionalização do Trabalho Social se opõe radicalmente ao projeto da modernidade” (pag. 

94), porque sua sustentação emerge do conservadorismo do capitalismo monopólico. Mas, na 

Argentina, essa caracterização,  

 

“surge da matriz do racionalismo higienista como uma das formas de 

enfrentamento à “questão social” marcado pelo predomínio do pensamento 

conservador reformista, dirigido ao disciplinamento da força de trabalho, o 

controle social, a normatização da vida cotidiana dos setores populares, a 

manutenção da ordem social, a justificação dos antagonismos e 

desigualdades, a imposição de um modo capitalista de ser e de pensar e a 
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aceitação passiva das situações de miséria e exploração. Negando desta 

forma com sua atividade, as possibilidades de emancipação do projeto da 

modernidade; sua intervenção não privilegiou a ampliação dos direitos 

sociais senão legitimou o padrão existente das relações sociais” (PARRA, 

1999, pag. 242). Tradução nossa. 

 

Este autor coloca os fundamentos ideológicos e teóricos da profissão na controvérsia 

da modernidade e anti – modernidade. Segundo Repetti (2013), ao analisar o “peronismo 

original” e seus impactos na formação profissional, considera que a “explicação peronista da 

realidade constitui uma expressão particular da chamada –nos estudos lukacsianos- 

decadência ideológica da burguesia e na proposta peronista identifica traços nitidamente anti-

intelectuais” (pag. 17). O mesmo autor explica que isso significa “desprezo pela elaboração e 

explicação teórica da realidade, onde a análise teórica é substituída pela interpretação e 

justificação ideológica da realidade” (idem, pag. 17), porque “o sujeito do projeto peronista é 

sempre o capital” (pag. 98). O autor evidenciou na sua pesquisa a predominância anti - teórica 

pela disputa político-ideológica antes do que teórico-metodológica no campo da formação 

profissional dos Trabalhadores Sociais.  

Concordamos, então, que a formação profissional de Trabalho Social contém na sua 

gênese os traços conservadores e anti - teóricos determinados pelas conjunturas sócio-

históricas e a influência dos partidos da classe burguesa da Argentina, especialmente do 

peronismo, com “pontos de encontro entre os fundamentos históricos e ídeo-políticos do 

Serviço Social e os da doutrina peronista”
273

 (REPETTI, 2013, pag. 183). E isso é 

aprofundado na ditadura e na época de crise do capitalismo onde as contrarreformas e as 

diretrizes dos organismos financeiros mundiais imprimiram ao ensino profissional a reposição 

(neo) conservadora e pós-moderna dos conteúdos.  

Neste sentido, nossa análise marxista em relação à centralidade dos antagonismos das 

classes sociais, do trabalho, das contradições sócio-políticas e das condições de produção e 

reprodução da vida material, social e política da classe trabalhadora resultam implacáveis na 

profissão para os setores docentes antimarxistas da formação, ao intensificar o isolamento do 

individuo do contexto social contraditório e suas relações sociais e que o marxismo não se 

aplica à realidade.  
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 O mesmo autor, Gustavo Repetti, explica que pela existência de “uma conexão constitutiva não seria 

necessária uma intervenção ou disputa na formação acadêmica de uma profissão cujos princípios já se 

encaixariam nos princípios do regime peronista” (2013,  p. 183) 
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Por isso, particularmente, na formação profissional de Comahue, as discussões 

curriculares suscitadas há, pelo menos 25 anos, por fora das condições materiais e sociais, se 

centraram em sistematizações das disciplinas, - como já apontamos neste trabalho- adotando 

como núcleo destes debates as estratégias pedagógicas de moralização. Os diversos 

acompanhamentos a essas discussões - tanto por parte de Teresa Matus, do Chile como Maria 

Maglione, de Comahue - contribuíram para desenvolver uma análise parcial dos blocos do 

Plano de Estudos procurando definir a “especificidade” da profissão na formação. 

Posteriormente tiveram lugar numerosas reuniões em torno dos conhecimentos, aprendizados 

e dificuldades dos estudantes. Estes aspectos dos estudantes constituíram a temática de 

capacitação dos professores com a Dra. Marta Souto
274

 da UBA.  

O Centro de Estudantes de Trabalho Social e o CPSSNQN ao receberem os 

documentos do pré-projeto curricular por parte da Direção Departamental manifestaram 

posicionamentos críticos a essa produção curricular. Nestas polêmicas, o reducionismo a 

questões procedimentais e das atitudes dos estudantes revelaram o atraso teórico e prático da 

formação e a intensificação da polarização acadêmica, em um processo de desrespeito e 

agressões aos estudantes por parte de professores nos âmbitos das aulas, das supervisões e dos 

exames, isto reflete a ausência de argumentações teóricas e de debates diretos dos docentes e 

estudantes.  

As iniciativas de incorporação de textos críticos inspirados no marxismo e 

experiências vinculadas com as organizações sociais e interesses da classe trabalhadora 

exacerbaram essa polarização acadêmica e, neste sentido, as discussões curriculares traduzem 

os fundamentos teórico–metodológicos em curso, mas são especialmente fundamentos de 

posicionamentos políticos. Portanto, na realidade, o que está em causa nesse movimento é a 

disputa dos denominados paradigmas epistemológicos por uma parte e as interlocuções 

profissionais com a „perspectiva crítica e histórica‟- a teoria marxista- por outra. Nossa crítica 

de desvendar essas contradições implica na discussão entre as correntes do pós-modernismo e 

o marxismo, porque o pós-modernismo na profissão aparece como uma reposição teórica, de 

política (neo) conservadora e caráter antimarxista.  
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Doutora em Educação da UBA. 
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4.3. As condições sociais e materiais do trabalho docente, da organização 

departamental e suas implicações no ensino profissional.  

 

Como já afirmamos ao longo do nosso trabalho, o sistema universitário estatal da 

Argentina apresenta, a partir da década de 1990, a tendência à flexibilização e à precariedade 

do trabalho docente em consonância com a política geral de contra-reformas do Estado 

argentino e as recomendações do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Trata-

se de um processo que se abrange todos os âmbitos de trabalho da classe trabalhadora, 

particularmente, no âmbito universitário. 

Analisamos os diversos aspectos que contornam o ensino universitário, mas temos 

destacado que as políticas de privatização universitária e o pensamento teórico da „sociedade 

do conhecimento‟ configuram uma dissociação na educação em geral e oculta à degradação 

do ensino profissional, particularmente, diante da ausência de concursos regulares e na 

contratação precária de professores “interinos” a jornada mínima de 10 horas de trabalho. 

Na Argentina, a precariedade afeta mais as mulheres, a submissão da mulher 

trabalhadora combina baixos salários com extensas jornadas de trabalho. No âmbito 

universitário este panorama se expressa no fato de que as mulheres suportam a variabilidade 

horária do trabalho docente, a mobilidade de um trabalho a outro - produto do pluriemprego -, 

e as mudanças próprias de um âmbito corporativo como é a universidade, exposta a constantes 

disputas acadêmicas e políticas nas cátedras, equipes de pesquisa e extensão e no âmbito da 

gestão política. 

Na profissão de Trabalho Social, a feminização assalariada continua sendo o pilar 

central da profissão, instaurada pelas condições históricas e políticas da Argentina, com as 

transformações operadas na educação e na política social. Grassi
275

 (1989) afirma que assim 

como a institucionalização da profissão esteve dirigida exclusivamente às mulheres, elas 

tiveram o papel principal na execução da política assistencial peronista. Foi Eva Perón a 

inspiradora e executora dessa política (GRASSI, 1989, p.162). Ainda que aparentemente 

possa parecer e ser considerado somente uma questão de gênero, a feminização profissional é 
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 Grassi, Estela no seu livro “A mulher e a profissão de Assistente Social. O Controle da vida cotidiana”, de 

1989, desenvolve o processo histórico das razões sociais, educativas e políticas de contratação dos Assistentes 

Sociais, o papel que teve a mulher na profissão e a marca histórica da institucionalização da assistência social 

com a Fundação Eva Perón.  
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constitutiva do lugar que ocupa a mulher na classe trabalhadora posta pela classe dominante. 

Gloria Rodriguez
276

 explica que “educação e serviços sociais são os setores que possuem 

maior afiliação feminina (68% e 65% respectivamente). A quantidade de mulheres nas 

organizações sindicais distribuída da seguinte maneira: 26% educação, 20% comércio, 18% 

serviços sociais e saúde, e 18% administração pública”.  

Os docentes universitários e pré-universitários
277

 da Argentina constituem o único 

setor de trabalhadores do Estado Nacional que carece de convênio coletivo de trabalho único 

e nacional. O interesse do CIN é o convênio de trabalho por universidade, mantendo essa 

atomização por jurisdições, o que transforma as lutas dos docentes universitários em âmbitos 

provinciais ou regionais de confrontações políticas e que a universidade não pode responder 

por ser âmbito federal nacional.   

O Estado controla o “máximo” de aumento dos salários dos docentes das 

universidades estatais, uma política semelhante para toda a classe trabalhadora estatal. 

Ademais, persiste ausência de investimento orçamentário em massa salarial real, 

infraestrutura e condições materiais de trabalho em um processo desigual das carreiras 

(edifícios, salas de professores, salas de aulas, bibliotecas, laboratórios de informática, 

serviços de informatização e outras cotidianas necessidades). A massa orçamentária em 

salários dos docentes universitários inclui entre 80% a 95%, agregando-se autoridades e 

trabalhadores não – docentes, dado que resulta insuficiente pelo aumento de criação de 

carreiras em sintonia com os critérios de avaliação e credenciamento da CONEAU.  

Neste sentido os gastos para funcionamento e manutenção do sistema universitário, 

praticamente inexistente, têm suscitado inumeráveis aportes adicionais, a exemplo dos aportes 

das empresas e o pagamento das pós-graduações. Os professores diante da fragmentação da 

unidade ensino – pesquisa – extensão, foram estimulados a se envolverem na criação de pós-

graduações que acompanham adicionais de salários e em outros programas. O congelamento 

dos salários universitários de 1992 foi quebrado pela greve geral de 2005 com a conquista de 

aumentos dos salários.  
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Rodriguez, Gloria (Diretora da Escola de Antropologia da Universidade Nacional de Rosário, Argentina) “A 

precarização trabalhista afeta mais as mulheres”. Jornal La Capital, 6 de Março de 2011. Disponível: 

http://www.lacapital.com.ar/ed_mujer/2011/3/edicion_125/contenidos/noticia_5100.html 

277
 Refere-se aos docentes dos colégios e institutos universitários que tem dependência da Universidade pública.  

http://www.lacapital.com.ar/ed_mujer/2011/3/edicion_125/contenidos/noticia_5100.html
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Estas condições se expressam e concentram na organização acadêmica por 

Departamentos no âmbito universitário. Os Departamentos integrados a Faculdades na UNCo 

constituem uma forma institucional surgida com a própria UNCo, estabelecida no seu 

estatuto
278

, mas a regulamentação nunca foi executada. Apesar disso, como os Departamentos 

agrupam os professores e pesquisadores, até inicio do século XXI, os diretores eram eleitos 

segundo as condições organizadoras e de regulamentação de concursos dos professores, ou 

seja, pela tradição universitária. 

Na FADECS, o Departamento de Serviço Social admitiu ter tido dificuldades para seu 

funcionamento em razão das próprias contradições político-institucionais e pelas 

determinações sociais e históricas da profissão, por ter duas sedes da carreira. Na década 

periodizada, diante do movimento nacional de lutas estudantis da Universidade por uma 

democratização universitária, no dia 3 de Abril de 2006, os estudantes de Trabalho Social da 

UNCo
279

 pedem sua participação na eleição da Direção Departamental de Trabalho Social. Os 

antecedentes dessa reivindicação foram a participação dos estudantes nas eleições e a 
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 Na atualidade, o novo Estatuto da UNCo (Ordenança Nº 0470 de 9 de Dezembro de 2009) inclui e ratifica o 

anterior Estatuto da UNCo de 1994 (Ord. Nº 1126), em relação aos Departamentos. No Título Primeiro da 

Estrutura Acadêmica, do Ensino e da Investigação se especifica no Capítulo Primeiro, Art. Nº 1 que “a UNCo 

adota como unidade acadêmica o Departamento, organismo que agrega professores e pesquisadores em 

disciplinas afins para realizar as funções de docência e investigação dentre das disciplinas de sua competência”. 

O Art. Nº 2 refere-se a “os Departamentos que são os responsáveis por lecionarem as disciplinas de sua 

especialidade, pela realização de investigações e pela formação, de aperfeiçoamento do pessoal docente e de 

investigação. Cada departamento terá um diretor que será eleito por maioria de votos e pelos professores que 

integram o mesmo. O professor que ocupa o deverá ser dedicação exclusiva. Terá uma duração de dois (2) anos 

em suas funções e poderá ser re-eleito sem limites de períodos. Seus direitos, atribuições e obrigações serão 

regulamentadas pelo Conselho Superior”. E o Art. Nº 3 indica que “as faculdades são as unidades maiores do 

sistema acadêmico, agrupam os departamentos afins e tem como missão entender da organização e da 

administração das carreiras localizadas na área de sua competência”. A Ordenança N° 499/92 regulamenta o 

funcionamento Departamental no seu Art. Nº 8 estabelece que “o Diretor terá um Comitê Assessor com o fim de 

assisti-lo nas suas tarefas. Atuar como órgão consultor e suas conclusões não serão vinculantes para o Diretor. 

Esse Comitê Assessor será integrado por dois (2) professores, dois (2) auxiliares de docência e dois (2) 

estudantes, com seus respectivos suplentes”. Mas, na FADECS, a Resolução Nº 081 de 5 de Maio de 2006 

aprova o Regulamento para funcionamento do Conselho Assessor Departamental integrado por docentes, 

estudantes e graduados. 
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 Documento público do Centro de Estudantes de Serviço Social –CESS - da “Assembléia Estudantil de 

Serviço Social diante eleição do Diretor de Departamento” assinado por uma grande quantidade de estudantes 

reunidos em Assembléia se opunham a eleição do Diretor de Departamento na forma fechada, sem estudantes e 

graduados; esse mecanismo contradizia os critérios do co-governo e tinha a pretensão de deixar continuar as 

decisões acadêmicas e políticas nas mãos de uma só pessoa o de uma comissão de notáveis (Neuquén, 3 de Abril 

de 2004). Em contraposição um Documento do Professor Lic. Mario Calarco, dirigido a docentes do 

Departamento de Serviço Social, considerava que “a participação dos estudantes na eleição de Diretor do 

Departamento era uma verdadeira „loucura‟, seguindo os intercâmbios com docentes de distintas unidades 

acadêmicas da UNCo e consultas com Raquel Castronovo (Universidade Nacional de Lanús) e Norberto Alayón 

(UBA)...e, neste sentido, considerava que “poderia se garantir a participação dos estudantes no Conselho 

Departamental, propor um candidato dos estudantes que fosse compatível, com as suas aspirações, portanto não 

se quer participar pela pressão de ninguém e reafirmava que o Diretor do Departamento deveria ser eleito pelos 

docentes” (Neuquén, 6 de Abril de 2004).   
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integração de Conselhos Consultivos dos Departamentos de Trabalho Social da Universidade 

Nacional de La Plata e de Buenos Aires. Processo este que não foi concluído e ficou suspenso 

até o ano de 2008 quando foi resolvido de forma provisória por um quarteto de professores
280

. 

As implicações desta crise departamental no ensino resultaram em uma espécie de 

paralisia acadêmica nas resoluções imediatas dos alunos e docentes: questões administrativas, 

ausências de reuniões docentes e de informações pertinentes ao ensino, dificuldades nos 

convênios com centros de estágios para as práticas pré-profissionais, reformulações de regras 

universitárias, estagnação na resolução de projetos e iniciativas acadêmicas, incremento de 

relações por afinidade nas cátedras e o aumento de concentração do poder universitário da 

Secretaria Acadêmica e Decano.  

Mas, não se tratou somente disso: as condições materiais de trabalho também tiveram 

forte incidência no ensino de Trabalho Social, além das condições de instabilidade do trabalho 

docente. Parte dessas condições era a infraestrutura, edifícios e instrumentos de trabalho 

docente ampliados neste período para várias faculdades da UNCo. No caso da FADECS, na 

cidade de Geral Roca, para os docentes do Departamento de Serviço Social persistiram as 

carências infra-estruturais, também relacionadas com essa posição inferior em relação a outras 

carreiras da mesma FADECS. 

Em Neuquén, vale assinalar que o ensino se desenvolvia em um ambiente bastante 

precário: sem edifício próprio, em um setor do subsolo do antigo pavilhão central da UNCo, 

salas de aulas emprestadas e dificuldades para dar aulas. No inverno, quase nenhuma sala 

dispunha de calefação e algumas apresentavam o teto completamente quebrado, os 

professores não tinham salas para assessorar os alunos e o curso não tinha auditório ou salões 

para palestras, conferências e simpósios. A utilização da única sala de professores e único 

sistema informático exigia o registro dos horários de consultas para estudantes, supervisões 

acadêmicas ou reuniões diversas. No caso de superposições horárias, os próprios docentes 

e/ou estudantes procuravam outros espaços. As aquisições de livros são escassas e 

registravam-se na Biblioteca Central da UNCo e da FADECS.  

Na trajetória histórica da formação de Trabalho Social, cada área e cátedras da 

profissão construíram um próprio lugar, às vezes inacessível, onde documentos, informes dos 

estudantes, livros, revistas, constituíam parte do processo de segregação espacial e temporal 
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 Integrado pelos professores Ricardo Chirico, Mario Calarco, Jorge Cañabate e Dinorah Fait Villalobos.  
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do trabalho docente. Neste sentido, a produção de conhecimento (artigos, textos, ensaios, 

teses, etc.) não circulava livremente, sendo restrita e reservada apenas para as cátedras. 

O total de cargos docentes do Departamento de Serviço Social está representado pela 

(n=). A partir dos dados proporcionados pela Direção Geral de Administração Acadêmica da 

FADECS correspondente à totalidade das Resoluções de Designações anuais dos docentes 

Regulares e Interinos do Departamento de Serviço Social, obtemos as seguintes relações;  

 

 

Gráfico 1 (4): .Total de cargos docentes por ano no Departamento de Serviço Social da     

Fadecs, UNCo. Período 2000-2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Direção Geral de Administração Acadêmica da FADECS, Maio 2014. Elaboração própria. 
 

O ano 2006 representou o momento de aumento dos cargos dos docentes regulares 

para 71,69% e na diminuição dos cargos “interinos” para 28,03%. Posteriormente, evidencia-

se novamente uma tendência de diminuição em 2010 dos cargos regulares em 59,67% e 

aumento dos cargos „interinos‟ em 40,32%, como demonstra o Gráfico Nº 1. 
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Gráfico 2 (4): Cargos docentes por Função do Departamento de Serviço Social, Fadecs, 

UNCo, 2000-2010. 

 

 

Fonte: Dados da Direção Geral de Administração Acadêmica da FADECS, Maio 2014. Elaboração própria. 
 

No Gráfico Nº 2 se analisam que as percentagens dos docentes ajudantes sempre 

estiveram elevadas no total do período, superando a porcentagem de 65%, destacando-se o 

ano 2008 com 76,92%. A diferença dos professores se mantém estável no ano 2001 com 26%. 

No ano de 2010 com 29,03% atingindo o seu ponto máximo no ano 2005 com 31,3%. Este 

desenvolvimento está relacionado aos concursos regulares realizados nos anos 2003-2004 em 

algumas cátedras do Departamento de Serviço Social e também pela conjuntura de 

desmantelamento das equipes de cátedras que evidenciavam a necessidade de contratação de 
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docentes na condição de “interinos”, em momento de paralisia da UNCo e pela utilização do 

orçamento da FADECS acima dos valores históricos
281

. 

 

Gráfico 3 (4): Cargos Docentes por Categoria de trabalho docente do Departamento de    

Serviço Social- Fadecs, UNCo. 2000-2010. 

Observações: 

PTR: Professor Titular Regular 

PAS: Professor Associado 

PAD: Professor Adjunto 

ASD: Assistente de Docência  

ASD - Reg. E/C: com Regime de Professor Responsável de Cátedra. 

AYP: Ajudante de Primeira 

AYS: Ajudante de Segunda (para estudantes) 
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Segundo a Resolução Nº 198 de 26 de Dezembro de 2006 da FADECS, a Comissão de Docência e Assuntos 

Estudantis do Conselho Diretivo examinou um Informe da Secretaria de Fazenda da UNCo de agosto de 2006, 

no qual se especificava que diversas unidades acadêmicas realizariam designações docentes sem dispor de 

“economias próprias” –ou seja-, gastariam o “orçamento em vermelho”, como a Escola de Saúde e Saneamento 

Ambiental –ESSA -, Engenharia, Centro Universitário Regional Zona Atlântica –CURZA -.Este antecedente 

levou a decisão de se utilizar as economias próprias da FADECS e as “economias de orçamento docente” que 

utilizariam 11 trabalhadores não docentes da rádio - emissora “Antena Livre” da FADECS, isto enquadrado no 

Convênio Coletivo de Trabalho, aprovado pelo decreto Nº 366/2006. Estas decisões permitiram garantir as 

atividades acadêmicas programadas para o ano 2007 dos Departamentos de Direito Público, Direito Privado, 

Comunicação Social, Serviço Social e Ciências Políticas e Sociais. Outro exemplo incluído na Ordenança 

mencionada é a carreira de Comunicação Social, que no ano 2005 incorporou um novo ano de estudo, conforme 

a recente reforma do plano de estudos e o atendimento dessa carreira se concretizou com a mesma quantidade de 

docentes, sem incorporar novos. As “economias próprias” geradas e acumuladas no ano 2006 se somam as que 

surgiram da “demora na concretização de concursos, aposentadorias, licenças de trabalho, entre outras”.  
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Fonte: Dados da Direção Geral de Administração Acadêmica da FADECS, Maio 2014. Elaboração própria. 
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Mas, estes percentuais dos professores e ajudantes se complementavam com a análise 

da presença e diferenciação das categorias docentes do Departamento de Serviço Social. O 

volume dos cargos de professores repousava na ínfima presença de professores titulares, com 

16,6% no ano 2000 a 8,06% no ano de 2010, o que equivaleria a uma redução de cargos de 

aproximadamente 50%. Os cargos dos Professores Associados também diminuíram de 8,6% 

no ano 2000 para 1,61% no ano 2010. No caso dos Professores Adjuntos houve uma 

diminuição de 16% no ano 2000, mantendo esta tendência em 2004 com 9,80%, em 2005 

atinge os 15,68% até chegar ao ano 2010 com 12,90%. Os cargos de Assistente de Docência 

com Regime de Responsável de Cátedra apresentaram aumento nos anos 2009 de 3,27% para 

6,45% no ano 2010. Este aumento explicava a falta de professores e, portanto, os Assistentes 

de Docência com “Regime de Responsável de Cátedra” – cargo interino- davam cobertura a 

esta ausência. Nesta análise a composição das cátedras está dominada com 50% por docentes 

ajudantes (Auxiliares de Primeira), tendo seu número mais elevado em 2008 com 55,38%, 

como evidencia o Gráfico Nº 3. 
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Gráfico 4 (4): Cargos Docentes por Dedicações do trabalho por ano do Departamento de 

Serviço Social- Fadecs, UNCo. Período 2000-2010 

 

 
  Fonte: Dados da Direção Geral de Administração Acadêmica da FADECS, Maio 2014. Elaboração própria. 

 

O Gráfico Nº 4 identifica a composição das cátedras do Departamento de Serviço 

Social em relação às Dedicações dos Cargos docentes. As percentagens expressam que os 

cargos docentes exclusivos na década representada mantinham os valores de 32% a 29,03%, 

expressando diminuição destacada no ano de 2002 com 18,51%. No caso das dedicações 

semi-exclusivas e simples, a diferença entre elas no ano 2000 é de 60% de semi-exclusivos e 

8% de simples. No ano 2005 chega-se aos 35,84% para se diferenciar de novo no ano 2010 
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quando houve diminuição das dedicações semi-exclusivas de 32,25%, aumentando as 

dedicações simples para 38,70%. 

Em relação às condições de contratação dos docentes do Departamento de Serviço 

Social, no período 2000 a 2010, a variação de aumento dos cargos era ambígua e 

relativamente escassa, particularmente porque as percentagens expressavam cargos e não 

pessoas, já que vários trabalhadores docentes podiam ter dois ou três cargos. Além do mais, 

os gráficos apresentados não representavam uma distinção da composição das cátedras por 

módulo
282

 de ensino da carreira (Módulo Neuquén e Módulo Geral Roca). Também do total 

vários cargos docentes estavam em licença de trabalho sem salários e eram redistribuídos nos 

demais cargos docentes, além do que a variação anual dos cargos docentes estava vinculada a 

renúncias, licenças sem vencimentos, falecimentos, aposentadorias, demissões e cobertura de 

cargos por doenças, critério geral da FADECS.  

Porém analisamos uma forte tendência de diminuição dos cargos das categorias dos 

professores e a condição de regulares. Por outro, o aumento das categorias de auxiliares de 

docência, cargos “interinos” e as dedicações de menor tempo e salários (semi-exclusivas e 

simples), era uma tendência que estava determinada pela política acadêmica clientelista, os 

conflitos de poder universitário e ausência de investimento financeiro da FADECS nesta 

carreira subalternizada.  

No caso das dedicações semi-exclusivas e simples constituíam a massa mais 

importante dos docentes do Departamento de Serviço Social, em uma média de 70%. As 

exigências acadêmicas universitárias impunham um aumento de trabalho para este setor 

mencionado, já que os docentes auxiliares executavam majoritariamente as tarefas de 

supervisão de estágios e a participação em projetos de pesquisa e extensão, além de atribuir, 

em vários casos, a responsabilidade acadêmica das cátedras, através da modalidade de 

Regime de Responsável de Cátedra. Esta composição também explica que o processo de 

discussões teórico-metodológicas e curriculares é determinado pelos docentes com dedicações 

exclusivas, acompanhado por alguns de dedicações semi-exclusivas.  

Como assinalam os dados, o movimento de contratação docente se mantém 

relativamente estável no interior do Departamento de Serviço Social. Ainda que a carreira de 
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 Voltamos aqui para clarificar que a denominação de MODULO, equivale à localização da carreira nas 

cidades de Geral Roca e Neuquén, tendo em conta que a carreira é uma só.  
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Trabalho Social da FADECS, no período estudado, introduz cursos de pós-graduação 

(Especializações), isso alterou de forma relativa a ampliação dos contratos de trabalho, ou que 

significou aumento da carga de trabalho para os docentes. A análise destas condições se 

combina com o processo de aposentadorias que tem começado a se desenvolver na FADECS 

e UNCo, ou que significa retirar os professores titulares/associados ou adjuntos das equipes 

de cátedra sem garantir-se formação docente e concursos para estabilidade no trabalho 

docente. 

Outro elemento importante nesta análise é a matrícula dos estudantes para 

Licenciatura em Serviço Social da FADECS, UNCo.  

 

Gráfico 5 (4): Total de estudantes por ano, Departamento de Serviço Social, Fadecs, UnCo. 

Período 2003-2009. 
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Fonte: http://fadeweb.uncoma.edu.ar/LAFACULTAD/estadisticas.htm. Elaboração própria 

 

No início do século XXI, observou-se um significativo aumento de estudantes, 

expresso no Módulo Neuquén da carreira de Trabalho Social, que descendeu a 64,69% no ano 

de 2003 para 60,58%, em 2009. A diferença do Módulo Geral Roca evidenciou o aumento de 

35,30% no ano de 2003 para 39,41% em 2009. A tendência para a diminuição da matrícula se 

vinculou por uma parte, às campanhas sociais e políticas da região contra as lutas estudantis 

pelos próprios direitos deste segmento, como se identificou na redução nos anos de 2006 a 

2009, no Gráfico Nº 5. Além do mais, outros fatores nesta redução se vinculam a criação da 

Universidade Nacional de Rio Negro, na Província de Rio Negro e incorporação da carreira 

de Trabalho Social nessa Universidade, e as difíceis condições socioeconômicas dos 

estudantes universitários e o mínimo de bolsas da UNCo destinadas aos estudantes.  
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Este elemento de redução da matrícula estudantil constituía a justificativa para que a 

FADECS contratasse docentes “interinos”. Isso significava que a estabilidade do trabalho 

docente dependia da variabilidade das matrículas estudantis reforçando a idéia de submissão 

do docente à instabilidade de trabalho e o critério de regulação dos concursos e do mercado 

ocupacional universitário. Por outra parte, esta política acadêmica contradizia o estatuto 

universitário em relação à estabilidade de trabalho e às condições de contratação até a 

realização dos concursos regulares.  

Portanto, as excessivas exigências dos docentes diante do congelamento dos concursos 

regulares e da ausência de ingresso de novos docentes ao ensino estão inscritas no processo de 

degradação institucional universitária, cujas conseqüências afetaram os seus trabalhadores. Na 

nossa compreensão, este processo não pode ser resolvido com reformas nem ajustes 

acadêmicos porque expressa a universalidade da destruição da educação universitária.  

 

4.4. Democratização e conflitos institucionais da Universidade Nacional de 

Comahue: respostas do coletivo profissional de Trabalho Social  

 

A “democratização” é uma demanda social dos estudantes universitários, iniciada no 

começo do século XXI quando, na crise sociopolítica a sociedade argentina, a palavra de 

ordem era: “fora todos”. A universidade argentina expressa uma autonomia limitada e 

condicionada por reduções orçamentárias, pela explosão de matrículas estudantis, pela criação 

de novas universidades e numerosas carreiras novas, pela expansão de programas de pós-

graduação e, consequentemente, pelo aumento dos docentes na qualidade de “interinos” e 

“sem salários”. Neste sentido, estudantes, docentes “interinos” e trabalhadores não docentes 

não tem legítimos direitos políticos nas discussões e decisões do co-governo universitário, 

a principal consequência da demora dos concursos, do abuso nas 

designações de docentes “provisórios” e na distorção da pirâmide docente 

deve-se ao fato de que os direitos políticos ficaram limitados a uma porção 

muito pequena do grupo de professores. A ausência da renovação do corpo 

docente permitiu que uma elite que atua de forma corporativa perpetue no 

poder e defenda duramente seus privilégios (BUCHBINDER, 2010, p. 233, 

tradução nossa). 
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Esse pequeno núcleo de professores foi acompanhado pelo sistema de criação de 

especialistas para avaliação e credenciamento da CONEAU, o que possibilitou o carreirismo e 

a burocracia acadêmica – política e, tudo isso, numa grande negação e perda dos princípios da 

Reforma Universitária de 1918, aprofundado no governo de Nestor Kirchner e de Cristina 

Fernandez de Kirchner. As Universidades com a maior resistência, de alcance nacional, foram 

a UBA e UNCo, com particularidades especificas, em relação a aplicação da LES, da 

CONEAU e do processo de democratização.  

O acesso ao conhecimento no âmbito universitário se encontrava sob pressão 

econômica, relações acadêmicas mercantilizadas e disputas do poder político do co-governo 

universitário. As autoridades universitárias analisavam que a excelência acadêmica deveria 

vincular-se ao sistema das avaliações e especializações dos saberes para integrar a “sociedade 

do conhecimento” e, portanto, as relações acadêmicas estavam mediadas por relações 

clientelísticas e nepotistas.  

 A cada período de renovação de Reitor, decanos e conselheiros do Conselho Superior e dos 

Diretivos de Faculdades da Universidade era colocada no centro da disputa em relação ao seu projeto 

político-pedagógico. E nessas renovações as confrontações políticas são cada vez mais intensas, tanto 

pelas tendências mercantilistas ou obscurantistas dos candidatos quanto por seus posicionamentos 

inclinados para os governos nacional e/ou provinciais. No século XXI, esses processos de 

renovação dos dirigentes têm acontecido sob condições coercitivas e repressivas, com 

presença policial nas portas da Universidade. Emblemático disso foi o que ocorreu na 

Universidade de Buenos Aires. Após 2001, no movimento estudantil, depois da derrota da 

agrupação estudantil nacional “Franja Morada”, radical, é que começa a ascensão das 

agrupações estudantis de esquerda para dirigir a Federação Universitária de Buenos Aires - 

FUBA.  

Desta forma, a reivindicação da democratização se colocava como a expressão mais 

radicalizada da necessidade de transformações da universidade argentina, em torno da 

composição democrática do co-governo, de maior presença estudantil nos órgãos de co-

governo, do necessário investimento e distribuição do orçamento, da negativa de avaliação e 

credenciamento das carreiras à CONEAU, e da estreita vinculação social da universidade com 

as necessidades e lutas sociais.  

Particularmente, na UNCO, desde final da década de 1990, se criaram diversas 

carreiras sem financiamento e com redistribuição de numerosos docentes ou contratação de 
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docentes “a termo”
283

, aumentando a matrícula estudantil, sem respostas do Estado em relação 

a bolsas, residências estudantis, restaurantes universitários, etc. A forma de financiamento se 

resolveu por via de orçamentos adicionais de programas específicos. Criou-se a carreira de 

Bibliotecário, a Escola de Medicina. Posteriormente, criaram Licenciatura em Psicologia e 

Licenciatura em Sociologia, assim como se abriram novas sedes acadêmicas
284

 da UNCo. 

 

 

Imagem 2 (4) : Sedes da Universidade Nacional de Comahue 
Fonte: http://www.uncoma.edu.ar/images/sedes2.jpg 

 

Alem do mais, a pressão do Estado via CONEAU da exigência de avaliação e 

credenciamento das novas carreiras, no programa de incorporação das carreiras existentes, à 

LES colocava a UNCo no debate e nas discussões das oportunidades e dos prejuízos que este 

                                                           
283

 A denominação “a termo” significa que o contrato de trabalho finaliza. 

284
 Basicamente “Assentamentos”: não tem estrutura de Faculdade, só ministram aulas de carreiras.  
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processo comportava. A Universidade tinha a experiência social e política do ano 1995, de 

ocupação universitária e condição de assembléia „interclaustros‟
285

 de oposição a Lei de 

Educação Superior e os processos de boicote a várias assembléias (dezembro de 1995 e 

setembro de 1996) que tiveram o propósito de mudar e adequar os estatutos da UNCo à LES.  

Em 2003 foram apresentados dois projetos ao Conselho Superior da UNCo 

relacionados a composição do Claustro Docente Único
286

, para que ele fosse integrado por 

professores e por docentes auxiliares, regulares e interinos e para estabelecer eleição direta 

das autoridades universitárias. Contudo, esses projetos não foram discutidos e nem 

executados.  Em 2004, na gestão da Reitora Dra. Ana Pechen de D‟Ângelo
287

, o processo de 

credenciamento na CONEAU avançava com as carreiras de Engenharia (sede Neuquén da 

UNCo) e Agronomia (sede na cidade de Cinco Saltos, Rio Negro). Um documento da Frente 

de Estudantes pela Resistência (FER)
288

 explicava que, 

Na UNCo, a crise de representatividade tem se manifestado em diferentes 

épocas. Por exemplo, no ano 2003, o conflito pela Secretaria de Bem-Estar 

Estudantil; em 2004 a fraude do curso Propedêutico de Psicologia e a 

rejeição à LES e CONEAU, e no ano 2005, a ilegalidade do vestibular para 

Medicina e a rejeição ao Programa de Melhora do Ensino de Engenharia 

(PROMEI). Todos estes fatos foram grandes conflitos nos que se observa 

uma característica comum: a minoria - que tem o poder priva os demais ao 

direito à discussão. Assim, a idéia da "democracia" desses sectores é 

claramente entendida como: utilização de mecanismos institucionais a fim de 

reduzir o debate nos espaços de discussão. (FER, 2006, p. 5, tradução nossa)  

 

No dia 28 de Outubro de 2004, na Assembléia Geral de Estudantes, no Auditório da 

Faculdade de Engenharia, se decidiu, por votação majoritária, a ocupação da UNCo 

                                                           
285

 A expressão “Interclaustros” significa a instancia de deliberação conjunta dos segmentos universitários: 

professores, trabalhadores não docentes, estudantes e graduados. Muito desenvolvida nas lutas universitárias. 

286
 “Claustro Único Docente”, é a unificação do segmento de professores e docentes ajudantes universitários para 

os processos eleitorais da Universidade Nacional de Comahue (UNCo). Ou seja, a totalidade dos trabalhadores 

docentes da UNCo conformam o Claustro Único Docente.  

287
 Vinculada a MPN, na atualidade Vice-governadora da Província de Neuquén.  

288
 Documento “Projeto de Democratização. Um projeto de construção”, elaborado por „Frente de Estudantes 

pela Resistência‟ (FER), Rascunho “A” de Agosto de 2006 e Revisão “D” de Abril de 2007. Disponível: 

http://fadeweb.uncoma.edu.ar/debates/documentos-democratizacion/FER-Proyecto_Democratizacion.pdf. O 

FER está integrado pela APIE (Faculdade de Turismo), pela ARTE (Centro Regional Universitário Bariloche), 

pela Independência (Faculdade de Direito e Ciências Sociais), pelo Coletivo de Trabalho de Humanidades 

(Faculdade de Humanidades), pela FEI (Faculdade de Engenharia), pelo EROS (Modulo Neuquén de Serviço 

Social da FADECS) e pelo DEMO (Centro Regional Universitário Zona Atlântica). 
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(“toma”
289

). Os estudantes de forma imediata resolveram instalar “piquetes” na entrada da 

UNCo e das faculdades de Engenharia, Economia, Turismo, Saneamento Ambiental e Serviço 

Social. A direção política da Federação Universitária de Comahue- FUC- era “independente” 

(denominada “inorgânica” dos partidos de esquerda) e havia participado na luta da criação da 

Cátedra Paralela de Trabalho Social, em Julho de 2004. À medida que a ocupação da UNCo 

se desenvolvia, demais faculdades e centros regionais das distintas sedes regionais da UNCo 

aderiram com ocupações e ações diversas. 

Os estudantes organizavam diversas comissões tais como a de imprensa, de 

alimentação, de segurança e de limpeza e participavam dos debates políticos, diferenciando-se 

da ocupação de 1995 da UNCo, onde os que debatiam politicamente não participavam das 

comissões pois estavam concentrados em desenvolver a função designada, 

A legitimidade e o poder das assembléias fizeram com que a “Mesa de 

Diálogo” convocada pela gestão universitária fosse disputada pelos 

Conselheiros Superiores, referentes aos Centros de Estudantes contendo um 

delegado por cada assembléia de faculdade, aprovado democraticamente por 

maioria e mandato revogável. Cada uma das assembléias de Humanas e de 

Trabalho Social escolheu um delegado para viajar junto aos operários de 

Zanón a Buenos Aires para nacionalizar o conflito universitário (ZANIN, 

2010
290

, p. 6, tradução nossa) 

 

O apoio por parte de docentes, dos trabalhadores estatais, dos operários da Fábrica 

Zanón, e de outros levou o movimento de luta estudantil à vitória, já que em 26 de Novembro 

de 2004 o Conselho Superior da UNCo aprovou, por maioria, a Ordenança Nº 738, 

estabelecia: 1) Rejeitar a LES como já fez em anteriores oportunidades e fazer todos os 

esforços para lograr sua abolição; 2) Rejeitar a CONEAU como organismo avaliador; e 3) 

Suspender os credenciamentos das carreiras até a abolição da lei.  

O setor crítico da categoria profissional de Trabalho Social esteve envolvido neste 

processo de luta dos estudantes, participando das atividades e dos problemas da profissão, no 
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 O nome de “Toma” significa ocupação e seu uso está vinculado as ações punitivas dos dirigentes da UNCo 

contra os estudantes.  

290
 Zanin, Alexis (Professor de Historia e estudante da Licenciatura em Historia da UNCo). Artigo: “As tomas 

estudantis do ano 2004 e 2006. Dois marcos na Universidade Nacional de Comahue”, apresentadas nas III 

Jornadas de Estudo e Reflexão sobre o Movimento Estudantil Argentino e Latino-americano, La Plata, 

Argentina, 16 a 18 de Setembro de 2010. Disponível: http://www.mov-

estudiantil.com.ar/terceras_jornadas_2010.swf 
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momento do debate dos projetos políticos universitários e do aprofundamento da 

reivindicação de democratização. Mas, resulta importante destacar que dentre os docentes do 

Departamento de Serviço Social, o setor majoritário docente levou suas aulas e supervisões de 

práticas pré-profissionais a outros espaços, extrapolando o âmbito universitário em razão, 

basicamente, da rejeição a ocupação estudantil. Essa divisória social e política dos próprios docentes 

da UNCo se aprofundou, posteriormente, porque o Reitorado organizou a criação de um 

sindicato pelego
291

 em contraposição ao histórico sindicato docente universitário -ADUNC.  

No mês de maio de 2006, deveriam acontecer as eleições de renovação de autoridades 

da UNCo e se intensificou, por parte dos estudantes, a reivindicação pela democratização e a 

FUC pedia uma Assembléia Universitária Extraordinária para mudar os estatutos da 

Universidade. Diante do fim do mandato da Reitora Dra. Ana Pechén de D‟Ângelo e falta de 

resposta para modificar as formas eleitorais e a composição dos órgãos de co-governo os 

estudantes impediram a constituição da Assembléia Universitária, ocupando o Reitorado. 

A partir desta forma de ação política, os estudantes ocuparam suas faculdades. Mas, a 

Assembléia Universitária secionou na cidade de Cipoletti (Província de Rio Negro) onde a 

maioria escolheu como Reitor o Engenheiro Daniel Boccanera (da Faculdade de Engenharia), 

em um processo cheio de irregularidades e proscrição de numerosos conselheiros. As várias 

tentativas de reunião de colegiado de professores e de eleição de decanos foram fracassadas, 

especificamente porque, a organização estudantil, os estudantes intensificaram sua demanda 

política de democratização, o que implicava na reforma do estatuto antes do processo de 

renovação das autoridades.  

O sindicato ADUNC impetrou uma demanda judicial a essa eleição irregular de Reitor 

e a Câmara Federal de Apelações da cidade de Geral Roca (Província de Rio Negro) 

considerou inválida a eleição de Daniel Boccanera para Reitor. Os 100 dias de ocupação até 

Agosto de 2006 significaram que “na continuidade da ocupação o calendário acadêmico se 

perdia; por enquanto, os trabalhadores não docentes, agrupados na Associação de 

Trabalhadores do Estado (ATE) e a agrupação „Coletivo Não Docente‟ em assembléia 

anunciavam, diante da falta de resolução do conflito, a realização da greve de fome nas portas 
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 Esse sindicato pelego foi o Centro de Docentes e Pesquisadores da Universidade Nacional de Comahue - 

CEDIUNCO-, resultado da negociação entre a Reitora Ana Pechén de D‟Ângelo e Daniel Ricci de ADUBA (o 

sindicato pelego de docentes da Universidade Nacional de Buenos Aires). 
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da Igreja Catedral de Neuquén”
292

. A paralisia da UNCo era completa e as petições sociais de 

diversos setores se acumulavam. O conflito político institucional da UNCo se resolveu, 

provisoriamente, mediante numerosas reuniões burocráticas, nomeando a conselheira mais 

antiga do segmento de professores como Reitora Provisória a professora Teresa Vega da 

Faculdade de Turismo.  

O processo de respostas universitárias às demandas estudantis foi lento em função dos 

meandros burocráticos e conservadores dos setores de poder. Finalmente, no ano 2009, as 

discussões e projetos foram aprovados, com mudanças no sistema de eleição das autoridades 

através do voto “ponderado”
293

 e a conformação do segmento Único Docente nos órgãos de 

co-governo da UNCo. Essa forma de “voto ponderado” era contrária a democratização 

universitária.  

Esta perspectiva de mudanças universitárias resultou na criação de cinco faculdades e 

novas carreiras (Faculdade de Ciências da Computação, de Medicina, de Ciências do 

Ambiente e Saúde, de Línguas e de Ciências e Tecnologia dos Alimentos) através da disputa 

dos requerimentos regionais das Províncias. 

A “re-normalização” universitária da UNCo significou um período de apaziguamento 

das lutas estudantis e da reivindicação de democratização, uma transição para dar tempo aos 

dirigentes da universidade no sentido de institucionalizar o agravamento das condições 

acadêmicas e regulamentos para os docentes, os planos de estudos e as condições de trabalho.  
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 Jornal “Rio Negro” no artigo “Três propostas para sair do conflito na UNCo” de 14 de Agosto de 2006. 

Disponível em: <http://www1.rionegro.com.ar/diario/2006/08/14/20068r14f22.php#sup> Acesso em: 9 Nov. 

2010 
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 O “voto ponderado” foi aprovado pela proposta de Boccanera. O Conselho Superior e o Artigo Nº 103 

estabelece o seguinte sistema de eleição para os conselheiros dos diferentes colegiados: "Os representantes dos 

docentes, graduados, estudantes e não-docentes são eleitos, de acordo com a regulamentação do Conselho 

Superior, pelo voto direto, secreto e obrigatório. Define-se como zona eleitoral as Faculdades, Centros 

Regionais, Escolas e Administração Central. Pode-se votar nas diferentes chapas oficiais (listas de candidatos) 

em todas as zonas eleitorais em separado de acordo com cada colegiado. A contagem dos votos será realizada 

por cada colegiado da seguinte forma: a) serão contabilizados os votos obtidos por cada chapa (lista de 

candidatos) em cada zona eleitoral, separadamente b) os valores obtidos na contagem "a)" serão divididos pelo 

total de eleitores registrados em cada sessão eleitoral. Este valor deverá ser considerado com um número decimal 

de quatro dígitos ou mais; e) o cociente do resultado do ponto "b) " será o valor ponderado do voto em cada zona 

eleitoral; d) com a finalidade de  estabelecer os cargos que serão ocupados por cada chapa (lista de candidatos), o 

Conselho Superior somará o total de votos ponderados, obtidos por cada chapa, e multiplicará por um fator "x" 

para que o resultado seja um número inteiro. A esse resultado se aplicará o sistema D'Hont para determinar a 

quantidade de vagas ocupadas por candidato. Disponível em: 

<http://www.uncoma.edu.ar/superior/Asamblea_Universitaria_2008_2010/ord_0001_2009.pdf > Acesso em: 13 

ago. 2012. 
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4.5. A vinculação do ensino universitário com as experiências de lutas na 

região 

 

Como já desenvolvemos em capítulos anteriores, o sistema universitário se 

encontrava, no final do século XX, com drásticas reduções do orçamento nacional pelo 

Estado,  

no ano 2003 as estatísticas oficiais registram um milhão duzentos setenta  e 

oito mil (1.278.000) estudantes no sistema universitário público e duzentos e 

quinze mil (215.000) no sistema privado. Verificaram-se trezentos e setenta 

mil (370.000) novos inscritos e se graduaram quase setenta e cinco mil 

(75.000) estudantes. O sistema universitário constitui-se de 38 universidades 

estatais, 41 privadas, 6 institutos universitários públicos, 12 institutos 

universitários privados, 1 universidade internacional e 1 provincial 

(BUCHBINDER, 2010, p. 230, tradução nossa).  

 

No ano 2000, o Conselho Inter - universitário de Reitores (CIN) cria o “Programa 

Universitário Solidário para Emergência Social” através do Acordo Plenário Nº 355/00. Este 

programa sugere que seja integrado pelas contribuições de aposentadoria
294

 dos trabalhadores 

universitários (16%) fiscalizados por parte dos empregadores para ajudar o déficit das 

universidades. Esta medida foi amplamente rejeitada pelos docentes universitários por utilizar 

os fundos da aposentadoria dos próprios trabalhadores. No ano seguinte, se aprovou o Decreto 

- Lei Nº 25.453 de „Déficit Zero‟ que incluía a redução de 13% do financiamento estatal 

universitário e isso significava 210 milhões de pesos dos 1.800 milhões aprovados pelo 

Congresso Nacional para o ano 2001.  

Na região, esta medida do Governo Nacional de Fernando de La Rua significava para 

a UNCo
295

 a redução de 2,8 milhões de pesos, destinados a salários, 300 mil pesos de gastos 

de funcionamento, projetos de pesquisa e extensão, obras públicas e manutenção. O Reitor da 
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 O sistema de “Aposentadorias” dos trabalhadores na Argentina está integrado pelas contribuições dos 

empregadores e pelos aportes dos próprios trabalhadores dos seus salários como trabalhadores ativos.  

295
 Segundo o Reitor Jorge Rabassa, a UNCo tinha em 1997: 17.130 estudantes. Em 2000 aumentou para 23.243 

e no ano 2001 tinha aproximadamente 29.000 estudantes, dos quais 25.000 estudantes eram ativos. O total de 

docentes era de 1.844 e 608 trabalhadores não-docentes (empregados administrativos). Segundo o Secretário do 

Tesouro da UNCo, Fernando Spolianky, 87% do orçamento universitário correspondia a pagamento dos salários 

de autoridades, docentes e pessoal administrativo. Jornal “Rio Negro”, 30 de Julho de 2001.  
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UNCo nesse momento, Dr. Jorge Rabassa, advertia à Assembléia Universitária que enfrentar 

essa redução orçamentária podia implicar pagamento dos estudos universitários pelos 

estudantes e isso constituía um risco social, pela impossibilidade econômica dos 25 mil alunos 

da UNCo. Em consequência disso ele pensava sua renúncia
296

.  

Previamente, no mês de abril, a mobilização nacional de estudantes e docentes 

universitários fez o Ministro de Economia Ricardo López Murphy renunciar em face da 

redução do orçamento das universidades, medida esta acordada com o Banco Mundial e 

recomendada pela consultora „Goldman Sachs‟ dos Estados Unidos
297

. O crítico panorama do 

sistema universitário evidenciava a crise sociopolítica e econômica do país, uma crise de 

poder, momento de número recorde de desemprego da classe trabalhadora, quebra de fábricas 

e paralisia da economia nacional, que determinou a renúncia do Presidente da Argentina, 

Fernando de La Rua, em dezembro de 2001.  

No início do século XXI, os trabalhadores docentes universitários da UNCo 

aprovaram greves no mês de Julho de 2001, inseridas no contexto e programa de luta da 1ª 

Assembléia Nacional „Piquetera‟ realizada na cidade de La Matança (Província de Buenos 

Aires) no dia 24 de Julho de 2001,  

A 1ª Assembléia Nacional „Piquetera‟ aprovou por unanimidade um plano 

de luta nacional com cortes progressivos das estradas (24, 48 e 72 horas) 

para lograr dois objetivos: a) derrogação do decreto – lei de ajuste; e b) 

eliminação do processo judicial dos lutadores. Convocou-se a participação 

dos docentes, estudantes, trabalhadores aeronáuticos, aposentados e todos os 

afetados pelas medidas contra as massas. Os 2.000 representantes que 

realizaram o encontro aprovaram uma coordenação nacional e distrital das 

organizações em luta (OVIEDO, 2001, p.156, tradução nossa). 

 

A luta geral da UNCo começou com a greve dos docentes em Agosto de 2001 e durou 

três meses (Agosto - Outubro) e neste período a luta foi unificada com estudantes e 

trabalhadores não – docentes no marco das Assembléias „Interclaustros‟. O Conselho Superior 

da UNCo realizou sua sessão ordinária no marco da mobilização social e universitária na 
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 Jornal “Rio Negro”, 30 de Julho de 2001 “Rabassa diz que renunciaria se a universidade implementasse o 

pagamento dos estudos”.  

297
 O grupo “Goldman Sachs” é um banco de investimento financeiro e o maior do mundo. 
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Ponte Rodoviária Neuquén - Cipoletti no dia 21 de Agosto de 2001
298

. As medidas de ação 

direta dos universitários e numerosas mobilizações se transformaram em genuínos espaços de 

debate entre trabalhadores de todos os setores, nas diversas sedes da UNCo nas Províncias de 

Rio Negro e Neuquén, particularmente com epicentro na cidade de Neuquén e participação de 

mais de 600 docentes, trabalhadores não - docentes e estudantes na Mobilização Federal 

Educativa em Buenos Aires, no dia 22 de Agosto de 2001.  

Diversas personalidades acadêmicas regionais pronunciaram-se sobre as medidas 

políticas nacionais. Numerosos eventos, reuniões informativas, abraços simbólicos, 

exposições, palestras, fóruns, etc. foram realizadas vinculando a crise sociopolítica nacional e 

a destruição da educação estatal e gratuita com temáticas como: “Jornalismo e crise”, “Novos 

movimentos sociais: o caso dos piqueteros”, “O papel da Universidade na economia atual”, 

“A imprensa e o poder” e “Contra a pobreza”, etc. 

A desmobilização dessa luta possibilitou a assinatura de um acordo entre a maioria da 

direção do sindicato docente - ADUNC
299

 - e a gestão do Reitorado de reduzir 13% (Lei Nº 

25.453) dos salários dos docentes da UNCo. A volta às aulas, sob o signo de “normalidade”, 

significou uma derrota política, no sentido de executar a ordem estabelecida e trasladar as 

contradições dessa luta no interior das carreiras e das aulas (prorrogação de ciclo acadêmico e 

impossibilidade de finalização das práticas pré-profissionais). 

Neste processo se amalgamou a participação e a organização coletiva dos docentes e 

estudantes de Trabalho Social da UNCo, com os estudantes se analisava essa crise histórica 

nacional e regional. “Os docentes discutiam as condições de trabalho, a função docente, o 

currículo de estudos da profissão, as práticas curriculares e a situação social e política do país. 

Foram organizadas aulas públicas nas ruas e, no intercambio com docentes de outras 

faculdades da UNCo se processava o processo de politização”
300

. Consideramos que este foi o 
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 Essa mobilização foi encabeçada pelo Reitor da UNCo, Jorge Rabassa, com aproximadamente 4.000 

universitários. As reivindicações foram: a) derrogação da Lei 25.453; b) oposição a qualquer forma de  
pagamentos dos estudos universitários; c) pedido da renúncia do Ministro de Educação e Cultura da Nação; d) 

suspensão do pagamento da dívida externa (Página Informativa de Docentes, estudantes e não docentes da 

UNCo, “Tempo de Desconto”. Ano 1, Nº 3, 21 de Agosto de 2001). 

299
 A minoria (Chapa Laranja) da direção do sindicato ADUNC se opôs a esse acordo sindical com Reitorado de 

redução salarial.  

300
 Mansilla, Silvia América, Suppicich Maria Gabriela (docentes da Cátedra II), Gromaz Virginia Teresa 

(estudante de Trabalho Social) e Viscarra, Manuel Andrés (graduado de Trabalho Social). Artigo aprovado “A 
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momento sociopolítico que deu início à discussão sobre a formação profissional e a condição 

do Trabalhador Social como trabalhador assalariado, marcando a tentativa de rupturas teórico-

práticas.  

Na região da Província de Neuquén, na década de 1990, os trabalhadores desempregados se 

organizaram na Coordenação Provincial de Desempregados, as lutas dos docentes e estudantes 

secundários provinciais e a ocupação pelos operários das fábricas e empresas da região - Fábrica 

Zanón e Policlínica da Associação de Obras Sociais - ADOS - marcaram a intensidade da luta 

de classes. 

 Os docentes provinciais de Neuquén através de seu sindicato, Associação de 

Trabalhadores da Educação de Neuquén – ATEN -, tiveram sua máxima expressão em abril 

de 1997, na greve indefinida e união na luta dos desempregados, especialmente das cidades de 

Plaza Huincul - Cutral-Co, no assassinato de Teresa Rodriguez por parte da polícia provincial. A 

oposição à Lei Federal de Educação e redução de oficinas, horas docentes nas escolas, somado-se a 

reivindicação de aumento de salários e devolução dos „40% de zona desfavorável‟ por clima frio, 

eliminadas pelo Governo do MPN, configuraram o grave cenário da luta de classes. Daí, a 

emergência de outras lutas, como a dos estudantes secundários pela anulação da Resolução Nº 

598/98
301

 e a dos estudantes dos 14 (quatorze) Institutos terciários de formação docente contra 

o programa de reforma educativa dos professorados (nível terciário de educação provincial).   

Enquanto se desenvolvia a luta dos operários da Fábrica de Cerâmica “Zanón” para 

receber o pagamento dos salários no ano 2001, seu proprietário, Luigi Zanón, abandonou a 

fábrica. Na volta às aulas, os operários ocuparam a fábrica, com o objetivo imediato de defesa do seu 

trabalho ceramista, com apoio da direção combativa do Sindicato dos Ceramistas. Em março de 2002, 

os operários puseram em movimento seu próprio processo de produção de Cerâmica da Fábrica 

Zanón, “os diretivos da fábrica foram condenados pelo „lock-out‟ ofensivo – fechamento ilícito 

por parte do proprietário, que teve como objetivo cercear os direitos dos trabalhadores - em 

todas as instâncias judiciárias da Província de Neuquén e ante a Corte Suprema de Justiça da 

Nação” (CHIRICO et. al, 2006, p. 9).  

                                                                                                                                                                                     
perspectiva crítica na formação do Trabalhador Social sob o princípio da liberdade de Cátedra. Uma experiência 

coletiva de trabalho”, apresentado no Encontro Acadêmico Nacional da Associação Argentina de Formação 

Acadêmica em Trabalho Social – AAFATS - intitulado “Formação acadêmica e processos de reforma curricular 

nas carreiras de Trabalho Social”, na cidade de Luján (Província de Buenos Aires, Argentina), 29 de Setembro a 

1º de Outubro de 2004.  
301

 A Resolução Nº 598 de 1998 do Governo da Província de Neuquén estabeleceu que os estudantes secundários 

não poderiam ausentar-se das aulas quando ocorresse lutas e ocupações contra a „reforma educativa‟, que foi 

suspensa. 
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Os operários ceramistas desenvolveram tarefas de esclarecimento e formas de 

articulação para lograr apoios da classe trabalhadora local e nacional para defender a “gestão 

operária”, transformando esta luta em emblema de poder da classe trabalhadora de alcance 

internacional. Foi esse apoio e solidariedade que impediu a repressão e o despejo da fábrica.  

A partir desse sucesso dos operários e dos debates sobre a condição de trabalhadores 

assalariados de Trabalho Social, a Lic. Maria Gabriela Suppicich (docente da cátedra de 

Teoria e Prática de Áreas e Recursos da carreira de Trabalho Social da UNCo e, nesse 

momento, integrante do sindicato docente ADUNC) se integrou à Fábrica Zanón pelo objetivo 

de potencializar a “Comissão de Solidariedade e Apoio” e instalar o setor de Trabalho Social 

na fábrica junto a docentes de outras faculdades, especialmente de Engenharia. Neste sentido, 

promoveram o convênio entre UNCo e os operários para cooperação e assistência técnica e 

social.  

A inserção da profissão no movimento operário e sua luta na Fábrica Zanón se 

expressaram na proposta de realizar atividades sociais sistemáticas na fábrica, constituindo o 

primeiro antecedente importante para a realização de práticas pré-profissionais de Trabalho 

Social, dando especial ênfase ao atendimento das necessidades sociais dos movimentos 

sociais, dos desempregados e das fábricas ocupadas. Uma primeira atividade acadêmica – 

política foi a pesquisa de “Caracterização Socioeconômica dos Trabalhadores da Fábrica de 

Cerâmicos Zanón”, realizada pela equipe docente da cátedra mencionada com seus 

estudantes, 

 Desde nossa cátedra, incorporar na formação de graduação, esta experiência 

entre docentes, estudantes e trabalhadores ceramistas tem se transformado 

num espaço de crescimento novo em todos os aspectos que compete à 

formação universitária, desenvolvendo-se a partir da discussão, de leituras 

teóricas - críticas e da confrontação de nossos próprios pressupostos. O rumo 

histórico que adquire esta experiência dependerá de diversos fatores, mas 

não podemos deixar de pôr no “banquinho” os trabalhadores/as da ciência 

social. Qual é nosso aporte concreto a estes processos e onde nos situamos à 

hora das lutas que implicam na definição de nossa prática política 

profissional? Ou seja, nos leva definir a questão axiológica, os objetivos 

pelos quais iniciamos uma ação e o sentido que damos. Estas definições nos 

levam a questionar a leitura endógena da profissão e superá-la, significa 

reconhecer-nos como trabalhadores na divisão social do trabalho. (CHIRICO 

et. al., 2006, p.11). 
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Além da Fábrica Zanón, na região, surgiram outras experiências de empresas 

recuperadas pelos trabalhadores. No caso do Frigorífico “Fricader” situado no bairro J. J. 

Gomez, a 7 km. da cidade de Geral Roca, quebrou em Fevereiro de 2001 e foi ocupada pelos 

trabalhadores no mês de Novembro de 2001. Este frigorífico se transformou, posteriormente, em 

Cooperativa de Trabalho. Também quebrou a Policlínica da Associação de Obras Sociais – ADOS - 

situada na cidade de Neuquén, dirigida pela CGT local por recomendação da Administração 

Nacional de Obras Sociais
302

 no ano 2000. Em 2004, seus trabalhadores formaram uma 

Cooperativa de Trabalho de Saúde.   

Estas experiências foram incluídas no projeto de “Estudo Descritivo de casos típicos 

de fábricas recuperadas por seus trabalhadores”
303

 junto ao projeto de “Consultoria Social” (inclusão 

de Trabalhador/a Social para atendimento da demanda social dos operários da Fábrica Zanón e a 

capacitação sob o Convênio da UNCo com os operários da Fábrica Zanón). Estes projetos 

formaram parte do “Programa de Apoio aos Operários de Zanón” financiados pela Prefeitura 

de Genova, Itália (CHIRICO et. al., 2006, p.14-15).  

A vinculação das lutas regionais com as práticas pré-profissionais e os debates do 

ensino poriam inflexões às possibilidades das discussões profissionais, mas, colocavam no 

cenário do ensino as dificuldades para viabilizar estes debates e outras iniciativas acadêmicas nesse 

contexto universitário em crise. Dificuldades em relação à combinação dos tempos institucionais e 

acadêmicos e os tempos das atividades de lutas. Contudo, a perspectiva de uma formação crítica e 

histórica estava em processamento já que no nível local e nacional a formação universitária de 

Trabalho Social, como a Escola de Trabalho Social da Universidade Nacional de La Plata, tinha a 

experiência de projetos de extensão e de articulação com movimentos sociais, particularmente 

os movimentos de desempregados. 

Na UNCo, na formação profissional em Trabalho Social, algumas cátedras começaram 

a incorporar bibliografia inspirada no marxismo, particularmente os textos da Biblioteca 

Latino-americana de Serviço Social da Cortez Editora. Registre-se, ainda, o processo 

                                                           
302

 As “Obras Sociais” na Argentina correspondem a um sistema de segurança social da classe trabalhadora, 

sustentada pelos aportes dos trabalhadores e as contribuições dos empregadores. Originalmente foram os 

sindicatos, posteriormente, na ditadura passaram ao organismo da Administração Nacional de Segurança Social. 

Na atualidade, são organismos autárquicos e autônomos, a partir das recomendações do Banco Mundial para 

reformas do sistema de segurança social.  
303

 Este estudo compreendeu os casos dos estabelecimentos: 1) ADOS – Policlínica -; 2) BAUEN – Hotelaria -; 

3) BRUKMAN – Indumentária -; 4) FRICADER – Frigorífico -; 5) GRÁFICA PATRICIOS – Gráfica -; 6) 

GRISSINÓPOLIS – Padaria -; 7) SASETRU – Alimentação -; 8) VINIPLAST – Plásticos -; e 9) ZANÓN – 

Cerâmicos -. (CHIRICO et al., 2006, p. 18). 
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vertiginoso da produção intelectual no país em relação aos movimentos sociais e assembléias 

populares criadas nesse período. Na articulação com a organização política da categoria 

profissional da região foram promovidas diversas atividades e jornadas para o debate em 

torno da perspectiva crítica e histórica. 

 

4.6. Criação da Cátedra Paralela de Trabalho Social na UNCo e conflitos. 

 

O cenário nacional e regional da acentuação da luta de classes do início do século XXI 

e a nova trajetória das ações profissionais no seio das lutas exigiram uma virada no ensino 

curricular. No ensino profissional de Trabalho Social da UNCo as diferenças teóricas e 

políticas dos docentes na formação aprofundaram-se, e as relações docentes – estudantis 

foram tensionadas sobretudo a partir da participação política ativa dos estudantes na luta de 

classes regionais – universitárias e suas demandas à formação. Essas demandas, ainda que não 

fossem consensuais no movimento estudantil estavam relacionadas à necessidade de vincular 

o ensino dos conteúdos à crise econômico–política e as conseqüências sociais, tais como: o 

desemprego massivo, a fome da classe trabalhadora, o processo político das fábricas 

recuperadas, a ruptura social da família típica, etc. Também se reivindicava que estas 

demandas tivessem ressonância junto aos dirigentes, sem que prevalecesse o aspecto punitivo.  

Estudantes e docentes passaram a questionar o tipo de formação que vinham 

recebendo, onde prevalecia uma direção teórico-metodológica que parecia não responder as 

reais necessidades dos usuários, especialmente nas praticas pré e profissionais. A deformação 

da formação trazia numerosos conflitos aos recentes graduados, no sentido de enfrentamento 

das condições sociais de pobreza e flexibilidade/precarização do trabalho e as dificuldades de 

precisar o papel social e político do Trabalhador Social.  

Neste momento de subversão da ordem universitária, de greve dos docentes e de 

alteração da normalidade acadêmica, especificamente no 5º ano do ensino, em uma das duas 

últimas disciplinas de prática pré-profissional, na disciplina de “Seminário de Serviço Social 

com Residência Institucional” aconteceram diversas mudanças
304

 em nome de um processo 

                                                           
304

 Novo regulamento e critérios dessa prática, avaliação com diretivos das organizações - sedes de Residência 

Institucional - sem conhecimento dos supervisores acadêmicos, desaprovação das práticas com desautorização 

aos supervisores, ministração de aulas em momentos de greves de docentes, troca de dias e horários dos tribunais 

de exames, etc. As críticas dos alunos se baseavam na distância de teoria e prática, nos objetivos pré-
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„democrático de consultas‟. Estas condições objetivas impediram a continuidade acadêmica 

de „normalidade‟ porque a perspectiva de imposição das estratégias dominantes e a rejeição 

da dimensão política nas discussões áulicas e das práticas eram questionadas por um setor de 

docentes, estudantes e graduados da categoria profissional.  

O quadro nacional, nesse período, era a expressão de uma crise estrutural do 

capitalismo, onde a forma que o Estado argentino adotou foi o da renovação do nacionalismo 

popular. Neste sentido, a experiência de organização nacional independente da classe 

trabalhadora e dos trabalhadores desempregados sintetizava lições de coordenação nacional 

de reivindicações e lutas. O governo de Nestor Kirchner desenvolveu rapidamente a estratégia 

política de divisão e cooptação dos movimentos sociais e das organizações populares, assim 

como as organizações de desempregados e os organismos de luta pelos direitos humanos 

(Mães de Praça de Maio). O processo de fábricas quebradas por seus proprietários e ocupadas 

pelos trabalhadores estava ainda em andamento, mas formou-se o Movimento de Fábricas 

Recuperadas na tentativa de transformá-las em cooperativas, porque esta figura contribuiria 

para bloquear as iniciativas de “gestão operária” e para prover subsídios do Estado. 

Na formação profissional começou a emergir a necessidade acadêmico - política de 

desenvolver a compreensão destes processos histórico – políticos e, isto criou novas 

instâncias de ensino-aprendizado tendo como norte teórico-pedagógico a tradição marxista. 

Esta perspectiva se apoiou na recuperação e vigência dos princípios da Reforma Universitária 

de 1918 de “liberdade de cátedra” e de “cátedra paralela”, em razão de que, 

 a reforma democrática universitária do país foi várias vezes interrompida 

pelas ditaduras militares e pelas políticas e leis dos governos, porém a 

docência livre, assim como a liberdade de cátedra e a cátedra paralela, como 

princípios do Manifesto Universitário de 1918 têm percorrido amplamente as 

salas universitárias para proteger o professor da imposição de eventuais 

preconceitos ideológicos, na limitação da sua liberdade de ensinar e com o 

intuito de proteger o estudante na sua formação universal, integral e histórica 

dos conhecimentos da humanidade. Tudo isso para que a formação científica 

não seja nem mutilada nem insultada. Neste sentido se requeria a criação da 

Cátedra Paralela a FADECS, como vigência prática da histórica liberdade de 

pensamento, opinião e dissenso, tanto para o docente como para o estudante, 

sendo o estudante capaz de escolher entre diferentes cátedras (MANSILLA, 

2004, p. 4, tradução nossa) 

                                                                                                                                                                                     
profissionais orientados pela gerência social, ausência de explicações teóricas no momento da crise geral da 

Argentina, a impossibilidade de discussão dos conflitos regionais nas aulas e outros.    
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O projeto de criação da Cátedra II (Paralela) da disciplina “Seminário de Serviço 

Social com Residência Institucional” do 5º ano da carreira de Licenciatura em Serviço Social 

da FADECS, UNCo, foi entregue à Direção do Departamento de Serviço Social a cargo do 

Lic. Jorge Cañabate
305

. No projeto se argumentou as divergências teóricas, práticas, 

pedagógicas e políticas com a direção titular da disciplina e a necessidade de um âmbito 

democrático de ensino; em correspondência com as bases e os propósitos de ensino 

estabelecidos no Estatuto da Universidade Nacional de Comahue
306

. Tratou-se de estabelecer 

nas aulas a democracia da relação pedagógica permitindo as pertinentes discussões em 

dialogo com a teoria social marxista. 

A iniciativa do projeto da Cátedra Paralela foi submetida à crítica da categoria 

profissional. Formou-se uma “Comissão de Apoio à Cátedra Paralela” integrada por Centros 

de estudantes, graduados de Trabalho Social, organizações políticas de esquerda, sindicais, 

estudantis, jornalistas, etc. Realizaram-se numerosas atividades de difusão, explicação e 

mobilização desta iniciativa: palestras - debates, explicações nas aulas, reuniões de 

esclarecimento e debate, imprensa, reuniões com Decano da FADECS, (nesse momento, Dr. 

Juan Manuel Salgado), etc. 

Difundiu-se e massificaram-se abaixo-assinados logrando centenas de assinaturas; 

adesões positivas do Centro de Estudantes de Serviço Social - CESS -, da Federação 

Universitária da UNCo – FUC -, do Centro de Estudantes de Trabalho Social de Temuco 

(Chile), a maioria docente do Departamento de Serviço Social, docentes do Instituto de 

Formação Docente Nº 12 e numerosos docentes da Província de Neuquén, de ADUNC, da 

direção do Departamento de Trabalho e Sociedade da Faculdade de Ciências Humanas da 

Universidade Nacional de Centro – UNICEN -, da Diretora de Mestrado em Trabalho Social 

da Universidade de La Plata, da Rede Latino-americana e do Caribe de Trabalhadores Sociais 

– RELATS -, da Associação Cubana de Trabalhadores Sociais, do Secretario Geral do 

                                                           
305

 Apresentação e argumentos da Cátedra II, com data de 1º de Junho de 2004. 

306
 Ordenança Nº 01126 de 13 de Abril de 1994, Capítulo Segundo: O Ensino, o Artigo Nº 11 estabelece: O 

processo de ensino-aprendizagem é teórico-prático e se desenvolve dentre as modalidades próprias de cada 

organismo acadêmico, é ativo e procura fomentar o contato direto entre os que participam desse processo. 

Desenvolve nos estudantes a atitude de observar, analisar e arrazoar. Estimula neles o hábito de aprender por si 

mesmos, procura desenvolver o pensamento próprio, a curiosidade cientifica, o espírito crítico, a iniciativa e a 

responsabilidade. A avaliação deverá realizar-se a partir destes objetivos e com total respeito aos distintos 

posicionamentos e correntes de pensamento.  
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Sindicato de Operários e Empregados Ceramistas de Neuquén – SOECN -, dos operários da 

Fábrica de Cerâmicos Zanón, dirigentes da CONADU Histórica e de ATEN, entre outros.  

A carta aberta de adesão à proposta da Cátedra Paralela do graduado Lic. Manuel 

Andrés Viscarra manifestava,  

(...) A universidade não pode ficar fora deste processo, as aulas não podem 

continuar sendo produtoras de sujeitos assépticos e passivos, isolados da 

realidade na qual vivem; não se pode gerar intelectuais com formação 

acrítica à história, completos de teorias e fórmulas, mas vazios de convicções 

e valores, sem um projeto ético-político que permita construir um projeto de 

sociedade diferente e nova. As condições de desenvolvimento do Seminário 

de Serviço Social com Residência Institucional não propiciaram espaço nem 

conhecimentos necessários para enfrentar os desafios que o Trabalho Social 

encontrava na realidade. A combinação da censura, a tranquilidade, a pouca 

capacidade de autocrítica, a desvalorização pessoal do estudante e a ausência 

de um conhecimento coletivo dá lugar à coisificação do sujeito social. Com a 

importância da figura e do papel do Trabalhador Social nas intervenções das 

contradições da realidade social, na resolução e no atendimento das 

necessidades e problemáticas que atingem os setores mais vulnerados do 

nosso povo, não se deve ter na formação pré-profissional cátedras cegas e 

prejudiciais para o pensamento livre, fomentando a cultura do medo e o 

maltrato. Tudo isso condiciona a impossibilidade do estudante em ser um 

sujeito social íntegro, “um homem de seu tempo”, um protagonista de sua 

história. Celebro esta apresentação e a promoção desta Cátedra Paralela 

(Neuquén, Junho de 2004). 

 

No dia 2 de julho de 2004, em sessão do Conselho Diretivo da FADECS foi aprovada 

por unanimidade
307

 a Cátedra II
308

, através da Resolução Nº 143 de 28 de Julho de 2004.  No 

dia 30 de Julho de 2004, o Conselho Diretivo da FADECS se reuniu novamente, com um só 

propósito: analisar os Informes de Implementação da Cátedra II, Módulo Neuquén
309

.  

                                                           
307

 Nessa sessão do Conselho Diretivo da FADECS, a votação unânime dos onze (11) conselheiros, 

correspondeu a: três (3) estudantes: Emiliano Sanhueza, Maria Florência Barrera e Fedra Giovanelli; três (3) não 

docentes: Maria Dobra, Elsa Rath e Esther Troncoso; um (1) graduado: Fabian Bergero e quatro (4) professores: 

Andrés Ponce de León, Ricardo Chirico, Jorge Cañabate e Alicia Bosani.  

308
 O comunicado de imprensa de “Novidades” da Universidade Nacional de Comahue do dia 6 de Julho de 2004 

informa da criação da Segunda Cátedra da disciplina de “Seminário de Serviço Social com Residência 

Institucional” na Licenciatura em Serviço Social. Disponível: 

http://www.uncoma.edu.ar/documentos/novedades/06-07-2004_1.htm 

309
 Sua aprovação por maioria, através da Resolução Nº 156 de 2 de Agosto de 2004, estabeleceu o início das 

atividades acadêmicas da Cátedra II o dia 17 de Agosto de 2004 e reconheceu a continuidade da regularidade dos 

alunos. A citada Resolução requisitou a professora titular da disciplina (Cátedra I), a lista de alunos regulares 
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O início da Cátedra II “Seminário de Serviço Social com Residência Institucional” 

Módulo Neuquén se deu o dia 22 de Agosto de 2004, em uma palestra pública e aberta com 

convite a diversas organizações populares, políticas, sociais, sindicais, de direitos humanos. 

As palavras de abertura, na oportunidade, foram:  

Aos estudantes de Serviço Social que captam a iniciativa em defesa de seus 

legítimos direitos: o direito de aprender e de escolher as condições para essa 

aprendizagem. Aos colegas de Trabalho Social, construtores de um fazer que 

disputam o poder institucional, de uma prática militante na procura de 

produzir desafios de organização e mobilização a partir do conhecimento 

técnico e profissional, a quem não tem preconceitos para com os 

trabalhadores e desempregados porque se reconhecem num mesmo projeto; 

em síntese, se ocupam de unificar o que o sistema capitalista se ocupou em  

distanciar: a prática social da própria história... Quebrar a hegemonia 

institucional para incentivar o espírito crítico é o desafio com que se defronta 

para a construção de uma pedagogia de dês-alienação dos estudantes e 

docentes... Finalmente, uma frase dos trabalhadores da Bolívia que lembra as 

tarefas por fazer: Agora é quando. (Lic. Maria Gabriela Suppicich, docente 

do Departamento de Serviço Social FADECS, UNCo, Neuquén, 22 de 

Agosto de 2004). 
 

É evidente que a criação da Cátedra II (Paralela) na profissão significou uma conquista 

e sucesso de relevância regional e nacional na formação profissional e no âmbito universitário 

em geral, em razão de ter-se logrado a partir da ampla unidade de ação e da mobilização da 

categoria profissional com outras organizações. Por outro lado, a teoria marxista, 

historicamente desqualificada e relegada, passou a ser oficializada no currículo e nas aulas 

como núcleo teórico de importância do processo acadêmico. Desta forma, se honravam as 

Cátedras Paralelas (também denominadas “Cátedras II” ou “B” na universidade argentina) 

para a história do ensino profissional. As repercussões da conquista acadêmica e políticas 

foram imediatas e diversas e favoreceram o processo de mudanças para uma formação crítica 

e histórica de Trabalho Social.  

Na implementação da Cátedra II, Módulo Neuquén, se desenvolveram duas 

“instâncias acadêmicas” na aula: a primeira parte do tempo da aula foi “aberta” – obrigatória 

para os estudantes regulares- e para a classe trabalhadora e estudantes com interesse nas 

temáticas teóricas (políticas sociais, Estado, burocracia, precarização do trabalho, etc.); e a 

segunda parte da aula “prática” para trabalhar com os estudantes a relação de unidade de 

                                                                                                                                                                                     
antes do dia 6 de Agosto, abriu inscrição para a Cátedra II a partir de 9 a 17 de Agosto de 2004 e  suspendeu 

atividade de aula da disciplina até o dia 17 de agosto de 2004. 
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teoria - prática do processo de intervenção pré - profissional do nível de abordagem 

“institucional”. 

A experiência se estendeu a diversas faculdades, a exemplo da Cátedra Paralela da 

Faculdade de Humanidades. Na Faculdade de Ciências da Educação e na disciplina de Teoria 

de Grupos de Trabalho Social tiveram discussões para formar Cátedras Paralelas, mas sem 

sucesso.  

No ano 2005, os estudantes da disciplina de “Seminário de Serviço Social com 

Residência Institucional” do Módulo Geral Roca, solicitaram a implementação da Cátedra II. 

A mobilização regional reivindicava igualdade de direitos de ensino e aprendizagem e a 

incorporação da perspectiva crítica e histórica a partir da teoria marxista. Diversas instituições 

regionais e organizações populares e sindicais se pronunciaram a favor da reivindicação 

estudantil. A implementação da Cátedra II, para a formação profissional no Módulo Geral 

Roca, foi aprovada pela Resolução Nº 236 de 10 de Novembro de 2005 do Conselho Diretivo 

da FADECS, e, portanto, a Cátedra II iniciou sua atividade em março de 2006 com idêntico 

processo pedagógico desenvolvido no Neuquén.  

Inicialmente, entre o ano de 2004 e 2010, a gestão da FADECS recomendava que a 

Cátedra Paralela fosse coordenada por docente unipessoal, um só professor, mas se 

conquistou a ampliação da dedicação semi-exclusiva para a exclusiva para o professor 

responsável e para a realização de concursos para docentes “interinos” – com dedicação 

simples - para compor a equipe de cátedra de ambos os Módulos. Neste período de existência, 

a Cátedra Paralela desenvolveu diversas ações acadêmicas e políticas de enfrentamento em 

relação à omissão, perseguição e desrespeito para com os docentes e estudantes desta Cátedra.  

Dentre estes enfrentamentos, registra-se o que ocorreu em Novembro de 2005, em 

relação ao planejamento da composição docente das cátedras para o ano 2006, quando a 

Direção Departamental de Serviço Social solicitou invalidar o aumento da dedicação 

exclusiva para a professora responsável da Cátedra II e houve um abaixo-assinado dos 

docentes para apoiar essa decisão. Esta estratégia provocou uma cisão entre os docentes. 

Também ocorreu uma redução de 50% nos salários, abordagens e decisões tardias para 

convocatória a concursos para docentes “interinos”, declaração de “caducidade e 

transitoriedade” da Cátedra II, ações punitivas a docentes, intimações a estudantes por 

vencimento de prazos acadêmicos e impedimentos a estudantes para se registrarem como 
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alunos “condicionais” até a regularização da disciplina correlativa prévia (denominada 

“Organização e Condução de programas de Bem – Estar”).  

Todas estas barreiras, por parte da Direção do Departamento de Serviço Social, da 

gestão da FADECS e da UNCo se transformaram em lutas políticas e as discussões se realizaram 

sendo levadas ao Conselho Diretivo da FADECS e ao Conselho Superior da UNCo, obtendo 

resoluções favoráveis. 

No campo dos embates regionais, a Cátedra II se pronunciou positivamente pelas 

reivindicações de requerimentos de salários, melhorias das condições de trabalho nas greves 

dos Trabalhadores Sociais do Ministério de Desenvolvimento Social, dos Programas de 

Atendimento Social das Províncias e dos docentes provinciais. Acompanhou as bandeiras e 

lutas estudantis da UNCo contra o PROSOC, pela “democratização universitária”. Apoiou as 

lutas pela defesa das fontes de emprego - como fábricas ocupadas e recuperadas da região -, dos 

trabalhadores da Saúde e da Justiça. A Cátedra ainda participou ativamente das mobilizações para 

ajuizar e condenar os responsáveis do assassinato do docente Carlos Fuentealba (4 abril de 

2007) e de outras numerosas lutas contra as injustiças sociais e a violação dos direitos sociais 

e trabalhistas. 

No seu início, a Cátedra II, teve um grande número de alunos, posteriormente este 

número foi diminuindo e esta redução estava vinculada, por um lado pela diminuição geral da 

matrícula dos estudantes de Trabalho Social, da FADECS e da própria universidade, e, por 

outro lado pelas condições de empobrecimento econômico dos estudantes e as próprias 

situações coercitivas e conflitos no âmbito do ensino. Além disso, houve um forte 

enfrentamento às acusações e preconceitos gerados contra a Cátedra II e a vertente a que se 

vinculava o marxismo. 

A abertura e o desenvolvimento desta Cátedra Paralela abriram numerosas 

iniciativas
310

 acadêmicas no seu desenvolvimento curricular da prática pré-profissional do 

nível de abordagem “institucional” e ações de extensão para a sociedade regional e as próprias 

instituições vinculadas a Cátedra II. No âmbito acadêmico, além das duas “instâncias 

acadêmicas” das aulas se realizavam palestras, conversações, debates, reuniões públicas de 

                                                           
310

 Produção e exposição de artigos acadêmicos em eventos nacionais e estrangeiros, cursos de iniciação para 

docência, capacitações diversas vinculadas a temáticas demandadas pelas organizações sindicais, sociais, 

projetos de extensão com supervisão profissional aos Trabalhadores Sociais no seu lugar de trabalho, articulação 
com o Colégio Profissional de Serviço Social de Neuquén para capacitação para os profissionais de toda 

Província de Neuquén, entre outros.  
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discussão, aulas públicas nas ruas, no momento de conflitos e greves na UNCo e 

trabalhadores de distintos organismos públicos, participação coletiva nas sessões do Conselho 

Diretivo da FADCES e ações de projetos de extensão com desempregados da região, debates 

públicos com integrantes de fábricas recuperadas e em torno da temática da privatização da 

educação, gerada pelos organismos financeiros internacionais (Banco Mundial, Fundo 

Monetário Internacional), etc. 

Em função da organização curricular profissional por níveis de abordagem, a Cátedra 

Paralela estava inserida nos objetivos curriculares da prática pré-profissional institucional e, 

portanto, o estágio se desenvolvia, neste período, em instituições estatais e organizações 

populares, sindicais e fábricas recuperadas, a partir das exigências da “questão social” 

regional e das respostas do Estado a essa “questão social”, através dos programas sociais. As 

instituições estatais eram as tradicionais áreas de intervenção profissional (saúde, educação, 

desenvolvimento social, justiça) e as organizações sociais, - várias delas, resultado do 

agravamento da “questão social” decorrente da crise capitalista -, como no caso das 

organizações de desempregados, fábricas recuperadas, sindicatos anti–burocráticos.  

As organizações/instituições – centros de estágios - receberam o programa de ensino 

para discussão e compreensão da Residência, no nível de abordagem „institucional‟, e a 

orientação teórica – pedagógica para posteriormente receber os estudantes “residentes” e 

assinar os convênios interinstitucionais (entre a organização/instituição e a FADECS). Neste 

sentido, a Cátedra II considerava que o processo da Residência Institucional podia ter como 

tempo limite de 3 (três) anos evitando, assim, a saturação do âmbito de aprendizado. As 

instituições e organizações sociais de estágio pré-profissional eram:  

 Escolas de ensino fundamental, de nível médio, de formação docente, 

de artes, técnicas, de adultos e escolas noturnas;  

 Centros de Atendimento de Saúde e Instituto de Saúde Mental;  

 Programas de Prevenção de Violência Familiar, Liberdade Assistida, 

Centros de Cuidados Infantis, Serviços e Centros de Tratamento Ambulatório, - todos 

do Ministério de Desenvolvimento Social-, Secretarias de Desenvolvimento Social dos 

Municípios;  

 Organizações Mapuches; 
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 Bibliotecas Populares; 

 Colégio Profissional de Serviço Social da Província de Neuquén – 

CPSSNQN -; 

 Assembléia Permanente dos Direitos Humanos – APDH -;  

 Jardins de Infância do Sindicato dos Trabalhadores da Educação da 

Província de Rio Negro – UNTER -, Associação dos Trabalhadores da Educação de 

Neuquén - ATEN Seccional Plottier -, de Empregadas Domésticas e dos 

Trabalhadores Judiciais -SITRAJUR e SEJUN -, de Trabalhadores do Estado 

Provincial –ATE - e a Central de Trabalhadores Argentinos – CTA -; e  

 Fábricas recuperadas/gestão operária: Fábrica Zanón, Frigorífico 

“Fricader” e Cooperativa de Trabalho de Saúde - Policlínica ADOS de Neuquén -. 

Em relação aos fundamentos teórico–metodológicos, a proposta de ensino da Cátedra 

II se baseava na discussão e crítica das correntes teóricas agrupadas no pós-modernismo e a 

concepção histórico-dialética dos clássicos do marxismo, em relação a categorias teóricas 

fundamentais para compreender o lugar que ocupava a profissão de Trabalho Social no 

sistema social capitalista. A compreensão que sustentou nossa discussão é a de que não existe 

uma “especificidade” dos níveis de abordagem. Neste sentido, tem relevância a concepção do 

Estado classista na profissão, como empregador dos Trabalhadores Sociais, - trabalhadores 

assalariados -, e as condições de instabilidade do trabalho profissional e as atribuições 

instituídas nas práticas do Trabalhador Social.   

Por outro lado, essa relevância do Estado se expressa no enfrentamento da “questão 

social” com programas e políticas sociais focalizadas. Portanto, os organismos estatais de 

educação, saúde, Ministério de Desenvolvimento Social, da Justiça, etc. estão organizados 

tendo por base as diretrizes políticas do Estado e o movimento contraditório pelas demandas 

dos usuários e dos próprios trabalhadores. Outras questões de relevância no debate acadêmico 

são: a divisão social do trabalho e lutas de classes na constituição histórica das classes sociais 

e da sociedade capitalista, a criação da empresa/corporação e as organizações sindicais na 

contradição capital/trabalho.  
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Ao escolher o programa da Cátedra II, os estudantes, em geral, não possuíam uma 

formação dialético-histórica, o que colocava em confronto o processo de problematização e a 

reflexão dos conteúdos inseridos no ecletismo e vertente pós-moderna e o posicionamento 

teórico - político profissional. Todavia, é interessante assinalar que as diversas turmas tiveram 

experiências sociais – políticas e organizativas nos Centros de Estudantes de Trabalho Social 

e nas lutas regionais e universitárias. Mas, essa escolha representou desafios importantes para 

os estudantes, em particular no momento de contato e estudo dos autores clássicos do 

marxismo e nas discussões profissionais em relação à formação crítica e histórica e da 

inserção do Trabalhador Social na dinâmica contraditória das instituições estatais.  

A dinâmica do ensino no interior da Cátedra II pela inserção nos objetivos do “nível 

de abordagem institucional” e diretrizes do Plano de Estudos se dá em razão de não existir 

formação na teoria social marxista e seu método histórico-dialético. Com isso, propicia-se a 

problematização da formação recebida pelos estudantes, conteúdos, suas vertentes teóricas, 

formas de ensino, vinculação entre os diversos níveis de abordagem. Esta problematização e análise de 

confrontação teórica se desenvolvem através de informes impressos dos estudantes, ou outras 

estratégias que permitam realizar o processo de reconstrução do conhecimento, de negação e 

superação teórica dos fundamentos teóricos.  

Este processo de crítica teórica – metodológico é sustentado na prática pré-profissional 

pela estratégia e tática de intervenção nas instituições, como movimento de conhecimento 

universal. A estratégia é o horizonte do propósito final da intervenção pré-profissional relacionada à 

possibilidade de mudanças e/ou melhoras da materialidade social dos integrantes das instituições na 

sua relação com os usuários e serviços sociais brindados. Enquanto que a tática pré-

profissional é entendida como as ações e tempos nos momentos de oportunidade para avançar, 

retroceder, esperar, alterar e valorar os momentos justos e apropriados nessa dinâmica 

contraditória institucional. A construção de autoridade pré-profissional do estudante está em 

intima relação com a autorização institucional. Neste sentido, a intervenção pré-profissional 

se situa nas contradições sociais da sociedade burguesa que penetram nas instituições para 

criar respostas pré-profissionais materializadas em projetos. A intervenção pré-profissional 

resulta da análise da totalidade social, da relação capital/trabalho e Estado.  

No surgimento da Cátedra II a orientação teórica existente do enfoque da “análise 

institucional” do Maio Francês, foi recuperada e confrontada com a teoria marxista para se 
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distinguir da “análise organizacional” direcionada pela gerência social. Esse enfoque de 

“análise institucional”, muito desenvolvido na psico - sociologia e pedagogia institucional da 

década dos anos 1960 considerava que os métodos de grupo, de terapia de reclusão, a 

disposição das aulas e os conteúdos de ensino eram colocados no centro da rebelião 

pedagógica „da linguagem, da palavra e do discurso‟, porque as “instituições como formas 

sociais se expressavam como mediação da maquinaria de exploração e opressão, como a 

escola, a fábrica e a prisão” (LOURAU, 1991, p. 12). Este autor considerou que esse estatuto 

teórico estava à margem na sociologia das organizações, pois esta sociologia cuidava de 

conhecer a prestação dos serviços, os rendimentos dos benefícios e o sistema de relações e as 

funções da organização. Lapassade
311

 (1977), na tentativa de esclarecer a ambigüidade da 

instituição, recupera de Tosquelles a distinção de não confundir instituição com 

estabelecimento (escola, hospital, etc.) para desvendar a dimensão institucional pela presença 

do Estado classista.  

Destaque-se que a prática pré-profissional era supervisionada e era nesta instância de 

supervisão acadêmica onde teve lugar a problematização, reflexão, a relação teórica – política 

e metodológica, nela se propiciando a relação democrática de ensino – aprendizado e fraternal 

dissenso na discussão teórica – prática. Como forma de concretizar esses momentos, a 

Cátedra II propôs conhecer as condições socioeconômicas de seus estudantes, o que implicava 

em indagar as possibilidades e as dificuldades de diversas ordens na realização desta prática 

pré-profissional. Para tanto, realizaram-se 3 (três) entrevistas individuais com cada estudante, 

relacionadas com a inserção, desenvolvimento e finalização do ano acadêmico.  

Nesta perspectiva, o ponto de partida
312

 da Cátedra II eram as necessidades sociais da 

classe trabalhadora, e em razão disso, eram demandas sociais expressadas pelos trabalhadores 

- e níveis de direção - vinculados às suas condições de trabalho, suas práticas institucionais e a 

relação de prestação de serviços sociais aos usuários das instituições e organizações. Mas, as 

demandas dos níveis de direção institucional eram diferenciadas e/ou contraditórias daquelas 
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 Lapassade Georges e pensadores da Escola Francesa da Pedagogia do Maio da França (também Rene Lourou, 

Felix Guattari, etc.) foram incorporados na bibliografia para o nível de abordagem institucional. No transcurso 

do desenvolvimento curricular, essa orientação teórica vinculada ao estruturalismo althuseriano, sofreu mutações 

pelos “movimentos institucionalistas” de Argentina, particularmente da Psicologia e da Educação. Como era 

impossível quebrar esta orientação bibliográfica, no inicio da Cátedra II, ela foi base de confrontação com a 

teoria social de Marx, particularmente porque não são marxistas.  
312

 Na Cátedra I, pela direção pedagógica do ensino profissional, a teoria se aplicava à prática “para determinar a 

correlação mútua entre teoria e prática” (Programa oficial 2004, Seminário de Serviço Social com Residência 

Institucional). 
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dos trabalhadores da instituição, porque a dinâmica institucional não era homogênea. Ela era 

perpassada por contradições. As instituições e organizações, particularmente as estatais, da 

sociedade capitalista, revelavam propósitos diferentes, mas, ensaiavam apresentar, no 

cotidiano, uma homogeneidade de propósitos institucionais.  

É importante assinalar que a prática pré-profissional institucional tinha o propósito de 

desvendar, descobrir as reais necessidades dos trabalhadores das instituições e organizações e 

as relações de poder, quer dizer, elucidar o que denominamos a “demanda real da demanda 

institucional”, para intervenção pré-profissional.  

No caso das organizações sindicais, populares, das fábricas recuperadas pelos 

trabalhadores, a elucidação das demandas sociais se situava na pesquisa social das condições 

sociais da produção de trabalho dos trabalhadores e no acompanhamento do movimento histórico – 

social, suas lutas e formas organizativas destas organizações. Por isso, a construção do programa de 

intervenção pré-profissional, com base nas demandas sociais, constituiu a intervenção pré-

profissional, fazendo ênfase nas estratégias e táticas, avanços e dificuldades da intervenção, 

procurando resgatar as repercussões institucionais e mudanças que produziram a intervenção 

pré-profissional.  

Desta forma, os projetos da intervenção pré-profissional constituíram-se num 

dispositivo interventivo de resposta da profissão às demandas por parte dos estudantes da Cátedra II. 

No período mencionado, esses programas de intervenção pré-profissional foram diversos e 

numerosos, encontrando dentre eles: pesquisa histórica da perda de cargos profissionais de 

educação da Província de Neuquén, estudos de ampliação de critérios para outorgar bolsas 

estudantis do nível médio de educação, banco de dados e análise social de arquivos e fichários de 

usuários, agenda de recursos sociais institucionais, projeto criação de creche da gestão operária, 

construção de biblioteca sindical, participação das mulheres nos encontros nacionais de 

mulheres, estudos teóricos sobre ética profissional de Trabalho Social, reconstrução histórica 

de organizações vinculadas à profissão, estudos de legislações específicas do campo de 

intervenção, pesquisa e análise das condições sociais e de trabalho dos trabalhadores e/ou 

usuários das organizações, capacitações sobre diversos temas (interdisciplinares, sindicais, 

salariais, educativos sobre violência, etc.), estudo das necessidades dos jovens para a 

organização de centros de estudantes, coordenação de jornadas institucionais de trabalho, 

articulações profissionais com organismos sociais específicos, centros sindicais de 

atendimento social dos afiliados, etc. 
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Consideramos que esta iniciativa da Cátedra II (Paralela) é parte de um pólo de 

resistência teórico – metodológica e política na formação e significou introduzir e instalar a 

concepção materialista histórico - dialética nas aulas e na formação profissional universitária 

da região, para intervir na realidade sociopolítica e institucional, com o objetivo de pesquisar 

e analisar os processos históricos, sociais e profissionais. Como a teoria marxista tem sido 

considerada no ensino profissional como uma teoria “militante” para as ruas e, portanto, 

obsoleta no sentido que “não tem como aplicar-se”, esta conquista acadêmica confronta-se 

com as posições pós-modernas de que a teoria marxista era assunto fora do currículo. Mas, 

esta interlocução da formação de Trabalho Social com a teoria marxista, introduz a idéia, na 

própria formação, que essa iniciativa acadêmica não tem o propósito de formar Trabalhadores 

Sociais marxistas
313

, e sim, potenciar a interlocução privilegiada da formação profissional 

inserida nos fundamentos da crítica à economia política e do pensamento de Marx, ao fundar 

“um modo original de apreender o ser social na análise crítica da sociedade burguesa e sua 

dinâmica, análise que inclui necessariamente a alternativa (inscrita no movimento desta 

sociedade) da revolução socialista” (NETTO, 1989, pag. 84). Isto se reafirma pelas 

pontuações elementares de Netto (1989):  

 

1) Sem Marx, a tradição marxista, o Serviço Social tende a empobrecer-

se - independentemente de sua filiação teórica e ideopolítica, o Assistente 

Social necessita travar um dialogo sério com Marx e a tradição marxista, sob 

pena de perder determinações essenciais da sua prática, de fragilizar a sua 

reflexão teórica e de isolar-se dos debates culturais e profissionais 

contemporâneos; 

2) Sem considerar as práticas dos Assistentes Sociais, a tradição 

marxista pode deixar escapar elementos significativos da vida social – as 

práticas dos Assistentes Sociais freqüentemente incidem sobre processos 

que, tratados pelo referencial teórico-metodológico de Marx oferecem 

insumos para a sua verificação e enriquecimento;  

3) Por mais que seja rigorosa, intensa e extensa a interlocução com a 

tradição marxista, não se constituirá um Serviço Social “marxista” – 

enquanto profissão, o Serviço Social sempre contemplara uma tal 

inclusividade que no seu campo se moverão legitimamente profissionais que, 

incorporando diferentes expressões do pensamento contemporâneo, 

encontrarão espaços de prática e intervenção diversos e plurais (p. 101) 
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 Em todo caso, poderá ser um objetivo dos partidos políticos (de esquerda) da classe trabalhadora, - dos 

partidos políticos do trabalho-, alem do mais, deve ser um propósito revolucionário para a classe trabalhadora. 
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Além do mais, a recuperação dos princípios da Reforma Universitária de 1918 na ação 

prática educativa estava vinculada ao movimento de questionamento e oposição ao 

pensamento unilateral e dogmático e à formulação de cátedras paralelas na UNCo e nas 

universidades nacionais. Ao se instituir, no âmbito da formação, outro direcionamento 

teórico-metodológico e político - pedagógico, as relações acadêmicas, em particular a relação 

docente – estudante pôs em questão a possibilidade do diálogo aberto, de debates e 

confrontações teóricas, desvendando as idéias burguesas de superficialidade e personalização 

nas discussões. Esta direção intelectual, além de elevar a qualificação teórica no âmbito da 

formação, visava preparar os estudantes para uma intervenção crítica e articulada às reais 

necessidades dos trabalhadores. 

Os avanços teórico-metodológicos e políticos da Cátedra evidenciaram-se na medida 

em que se conseguiu imprimir novos conteúdos à formação, a exemplo do papel político da 

educação, da dimensão política da profissão e da política como eixo relevante dominante da 

época de crise do capitalismo. Assim, foi possível articular a formação acadêmica com o 

trabalho profissional dos Trabalhadores Sociais desenvolvendo reflexões críticas em torno do 

compromisso ético - político com a classe trabalhadora e das condições de exploração social, 

da qual os profissionais assalariados eram parte intrínseca.  

Com efeito, a criação e desenvolvimento da Cátedra II na formação profissional 

regional na UNCo, como resultado da luta de classes, foi parte do processo de conhecimento 

integral profissional, de tentativa de rupturas com as tendências (neo) conservadoras e pós-

modernas na profissão e de enfrentamento ao pensamento único. Assim, este movimento 

contribuiu para formar uma nova geração de profissionais na perspectiva de articular seus 

aprendizados numa direção histórica e dialética colocando a profissão ao serviço e às 

necessidades da classe trabalhadora.  

 

4.7. As tendências teórico-metodológicas da formação profissional  

 

O século XXI se destaca pela exacerbação das contradições e desigualdades sociais do 

capitalismo em crise, pela velocidade da crise universal que favoreceu a descentralização e a 

flexibilização do trabalho, das necessidades e da vida cotidiana. Os jovens têm o “impacto da 

fragmentação do tempo e do trabalho, da instabilidade, nada está assegurado, os projetos 

229 

 



 

 

 

devem ser em curto prazo e a pessoa é prescindível” (IRIARTE et. al., 2011, p. 123). Esta 

tendência de crise na vida dos jovens se manifesta na eleição das carreiras, dos estudos 

universitários, na “ausência de um futuro, no âmbito da educação a impossibilidade do triunfo 

imediato torna-se uma questão ingovernável, cada fracasso é terminal” (IRIARTE et. al., 2011, p. 

129). Por sua vez, os docentes diante da dissociação da educação e do trabalho e das necessidades da 

sociedade, procuraram numerosas capacitações –ainda sustentadas por seu salário- e 

estratégias pedagógicas dentro da formação, porém estas continuam extremamente 

tradicionais e hegemônicas, pois impera a relação hierárquica docente–estudante, e a 

estruturação institucional e burocrática da educação universitária. 

As áreas estratégicas do conhecimento e da pesquisa nas universidades argentinas, 

definidas pelo Estado, centrada na vinculação com a corporação capitalista e o mercado 

assinalam formas diferenciadas e desiguais de ensino em relação às estratégias pedagógicas. 

Os próprios conflitos da universidade no período estudado contribuíram para caracterizar que 

o método de trabalho pedagógico exercido no seio das relações de poder das cátedras se 

traduz em um impasse educativo. Os docentes buscaram diversas ações individuais e coletivas para 

encontrar os procedimentos e as estratégias de ensino que interessassem aos estudantes na relação do 

conhecimento com a sociedade. Este processo é controverso, já que exige uma compreensão 

mínima das contradições do ensino–aprendizagem e a interpelação e crítica dos docentes aos 

métodos pedagógicos e de ensino é grande, por isso, as exigências pedagógicas dos conteúdos 

tendem a se reduzir e reiterarem as habituais aulas. O ensino está imerso em uma política de Estado de 

destruição social e isso favorece ao processo de tensões, de conflitos e de disputas, assim como do 

processo de seleção e de expulsão dos estudantes das aulas universitárias.   

Na profissão, os desafios emergentes para a formação acadêmica universitária e o 

papel intervencionista da profissão nas necessidades sociais da classe trabalhadora (falta de 

moradia, expulsão dos jovens da educação, aumento do desemprego, inundações, mortes por 

clima frio, carência de serviços públicos e sociais, etc.) não são só heterogêneos, mas 

reforçam a inserção da profissão no âmbito do Estado. 

As tendências pedagógicas são correspondentes ao direcionamento político – 

educativo, das tendências teóricas e metodológicas da formação. Cassaniga (2005) considera 

que a formação acadêmica inclui diferentes dimensões: a graduação, a iniciação científica no 

contato com a pesquisa e extensão e estudos de pós-graduação. Já Rozas (2004) analisa que as 
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tendências „epistemológicas e metodológicas‟ na formação profissional são o 

positivismo/funcionalismo e a tendência crítica, e seus diferentes contextos. Por isso, as 

tendências definem as propostas teórico-metodológicas em andamento, os conflitos e aporias 

que surgem no ensino e em especial na separação entre pesquisa e extensão. Essas propostas 

político-pedagógicas formam parte de distintos projetos profissionais,  

 

O projeto ético-político da profissão vai avançar ou retroceder na medida em 

que se desenvolvem os projetos em conflito no interior da classe 

trabalhadora, no movimento da luta de classes da sociedade, articulado com 

as disputas e avanços que o coletivo profissional vai conquistando. Portanto, 

sua radicalização ou contração será parte desse movimento mais amplo que 

está gestando-se na sociedade (META-PRAXIS et. al., 2007, p. 5, tradução 

nossa)  

 

A partir da contradição dos posicionamentos pós-modernos e críticos que serviram de 

base para nossa análise de formação acadêmica regional foi possível analisar que existem 

disputas e tensões entre o ensino e as práticas e as propostas teórico-metodológicas. O que 

mostra a incidência do pensamento pós-moderno na formação é a materialização de 

„especificidades‟ da realidade social, nos ciclos da existência humana, isolada das 

determinações universais históricas e sociais. A acentuação das abordagens dessa realidade 

social é o individuo, caso social familiar e/ou grupal, despojado das contradições da sociedade 

burguesa e da totalidade social; portanto, estabelecem uma verdade à diversidade dos 

caminhos metodológicos sobre a mutilação do ser social como práxis. Neste sentido, a prática 

pré-profissional da formação não possui mediações porque ela é imediatista, parcelada e sua 

abordagem fragmentada.  

Por outro lado, o questionamento geral a este processo e o desenvolvimento de uma 

formação profissional crítica - histórica inserida nas necessidades reais da classe trabalhadora 

e suas plataformas de lutas regionais e nacionais, reforçada pela existência da Cátedra Paralela, 

contribuem com a perspectiva da transformação social. Porque nesta perspectiva crítica – 

histórica a proposta teórico-metodológica marxista participa no interior da formação do 

processo de conhecimento, da reprodução ideal do movimento real constitutivo do ser social 

na ordem burguesa - nos termos de Netto (1989)-, na totalidade, as contradições e determinações 

universais.  Nesta  perspectiva  se  insere  a liberdade do pensamento contra todo  

dogmatismo, a liberdade de cátedra contra as relações clientelistas acadêmicas e feudais, a  
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unidade de história – teoria e método contra o senso comum e o do indivíduo e as garantias de 

estabilidade do trabalho contra as políticas contra-reformistas e privatistas de precarização do 

trabalho e da educação.  

Desta forma a direção profissional regional se encontra no debate de orientações 

teórico-metodológicas contraditórias, antagônicas, já que denota sua inserção para 

manutenção do „status quo‟, para a reprodução das idéias de adaptação a sociedade, ou para 

construção de um projeto sócio-profissional crítico – histórico tão necessário nesta região e no 

país, seja no âmbito da formação, quanto no trabalho profissional.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A tese que ora apresentamos buscou analisar o processo sócio – histórico e político da 

formação profissional em relação com as tendências teórico-metodológicas do ensino 

profissional de SS/TS da Universidade Nacional de Comahue, da Argentina, na primeira 

década do século XXI. A pesquisa empreendida para atingir os objetivos propostos permitiu 

identificar a particularidade do processo de formação, - a relação ensino, pesquisa e extensão - 

do Departamento de Serviço Social da Faculdade de Direito e Ciências Sociais. Consideramos 

que o processo formativo educacional da profissão da região Comahue é permeado por 

disputas teórico-metodológicas e político-pedagógicas que se expressam na presença das 

tendências pós-modernas e antimarxistas e a matriz orientada pela teoria marxista, num 

cenário de crise da sociedade e Estado das Províncias de Neuquén e Rio Negro no marco 

nacional. 

 Identificamos que o momento de inflexão sociopolítico para a manifestação destas 

tendências se localiza no início do século XXI, momento em que se aprofunda a crise 

capitalista do poder de Estado e se evidencia o colapso da economia e da educação 

universitária e geral. Essa crise - como já analisamos-, é intrínseca ao movimento financeiro 

internacional, ao pagamento sem limites da divida externa por parte do Estado e a luta dos 

capitalistas para obter taxas superiores de lucro; e para a classe trabalhadora, acentuação da 

pauperização social e da barbárie capitalista.  

O processo de lutas sindicais, políticas da classe trabalhadora no país e na região 

contribuiu para examinar as bases do ensino profissional e a articulação dos docentes e 

estudantes com as necessidades, bandeiras, movimentos e experiências de lutas gerais. A crise 

foi o ápice de um extenso período sócio histórico que se reinicia com a última ditadura cívica 

- militar, do ano 1976 a 1983, e avança na década de 1990 – do século passado- com um 

amplo processo de privatizações, de terceirizações e de contrarreformas estatais. Dizemos que 

se reinicia porque essa época ditatorial, marcada pelo terrorismo de Estado, concluiu um 

período efervescente de transformações gerais das classes sociais.   

Na região Comahue, frente à inserção da Argentina na órbita da financeirização 

capitalista mundial e a formação sócio-histórica e política do país, apresenta-se uma abissal 
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desigualdade entre as classes sociais. Apesar dessa inserção das relações internacionais, as 

amplas extensões geográficas com importante atraso econômico e social em um processo 

desigual inscrita na instabilidade e as disputas nas forças armadas, exigiam que a totalidade do 

país participasse da formação sócio-histórica e política. Particularmente, o desenvolvimento 

da atividade petrolífera e a indústria pesada necessitavam de trabalhadores qualificados e 

diversos profissionais.  

Como a educação estatal, gratuita e laica é uma conquista social e política da 

Argentina, o Estado e a classe social dominante no século XX transformaram a educação e 

universidade no objetivo político de formação nacional e possibilidade de acesso massivo ao 

sistema educacional. Este objetivo contraditoriamente transformou-se no propósito do 

capitalismo de inserir a educação no processo de privatizações e destruição social, uma 

tendência geral da crise capitalista mundial.  Portanto, a educação, ao legitimar a divisão 

social do trabalho e seu desenvolvimento histórico só pode produzir-se na desigualdade social. É esse 

direito universal e histórico, já separado do trabalho e da ciência, das ocupações, impregnado da 

escolástica e da filosofia medieval no ensino universitário engendrou a rebelião estudantil da 

Reforma Universitária de 1918.   

Consideramos que os alcances e limites revolucionários deste movimento reformista 

da universidade constituíram o ponto de inflexão para a relação transformadora da universidade, 

ciência, conhecimento e sociedade na Argentina e América Latina. Apesar que os princípios 

fundamentais da Reforma Universitária de 1918 virem sendo cerceados pelos distintos 

governos „democráticos‟ e ditatoriais da Argentina; no século XXI, sua reivindicação é 

colocada de forma permanente diante a deterioração do ensino superior.  

Nesse movimento educacional da Argentina, a criação dos mais importantes 

organismos científicos, educativos e universitários não eliminou nem diminuiu a desigualdade social e 

as contradições sociopolíticas porque a formação de dirigentes do movimento operário, 

sindicais, das universidades estatais, intelectuais e científicos constituía a base social do 

peronismo.  

Aquele peronismo „original‟ de metade do passado século, sua organização como 

movimento e partido político nacional até século XXI se expressa na região Comahue, -

especialmente na Província de Rio Negro- e na província de Neuquén, com a criação do 

MPN, como movimento „renovador‟ do peronismo. Ambos partidos políticos fizeram do 

Estado uma fusão com seus partidos sob a defesa do capital e a estratégia política nacional-
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populista com a classe trabalhadora. A crise capitalista desde década de 1970 em diante na 

Argentina colocou o esgotamento dessa orientação e estratégia política, tanto no 

“menemismo” da década de 1990 como a primeira década do século XXI com o 

“kirchnerismo”. 

Na perspectiva de conciliação dos interesses das classes, a classe social dirigente 

promoveu incessantes disputas pela “provincialização” dos Territórios Nacionais da região 

Comahue que resultara posteriormente, na criação da Universidade Nacional de Comahue e 

permanência da carreira de Trabalho Social, ministradas em duas cidades: Neuquén Capital e 

Geral Roca (Província de Rio Negro). 

Afirmamos que a criação das Escolas de SS/TS da região Comahue é resultado do 

desenvolvimento de transformação dos Territórios Nacionais em Províncias e foi impulsionado 

pelo movimento peronista com a expressa intenção de „peronizar‟ a “questão social” regional e os 

âmbitos técnicos – profissionais e educacionais – universitários. O estado de abandono social dos 

trabalhadores e povos originários e a expansão capitalista da época da provincialização dos 

Territórios Nacionais legitimaram a agenda política da constituição dos Estados provinciais e 

aprofundaram os vínculos de estrangeirização que o capital impôs.  

A disputa pela formação dos partidos políticos da classe dominante da região e sua 

inserção nas recentes organizações políticas das classes sociais (industriais, profissionais, 

sindicais, estudantis, sociais) formaram as chamadas “forças vivas” e comprometeu a sociedade na 

necessidade da educação universitária, apostando de forma contraditória na institucionalização da 

proibição da política e na despolitização, através do Estatuto da Universidade Provincial de 

Neuquén e a intervenção do governo nacional nos momentos prévios a ditadura militar. Essas 

organizações políticas das classes sociais tiveram historicamente forte influência na afirmação dos 

interesses policlassistas e na resolução das primeiras revoltas e conflitos sociopolíticos da 

região. Foram estes processos sociopolíticos que abriram o desenvolvimento da luta de 

classes regional. Neste sentido, as Escolas de SS/TS da região se amoldaram às idéias e 

propósitos dessas disputas de poder e das mudanças que visavam fragmentar as políticas 

sociais, definidas e apropriadas pelos Estados provinciais no berço das constituições 

provinciais.  

Contudo, as Escolas profissionais se modernizaram em relação ao conhecimento sobre 

as necessidades e instituições que as províncias demandavam, dando origens aos primeiros 

serviços sociais públicos municipais e provinciais. Para responder a tais demandas os 
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professores da formação profissional foram capacitados através dos vínculos internacionais, 

em particular com a Fundação Konrad Adenauer (KAS), especialmente os docentes do 

Instituto de Serviço Social de Geral Roca (Província de Rio Negro). No caso, do Estado da 

Província de Neuquén este promoveu a política provincial dos “pólos de desenvolvimento” 

como estratégia para inserir a Universidade Provincial de Neuquén e a Escola de Serviço 

Social.  

Desta forma, os debates profissionais de Trabalho Social na região foram diferenciados 

no ensino e nas práticas e nas duas Escolas (Neuquén e Gral Roca), segundo essas disputas 

interprovinciais e o desenvolvimento das conjunturas sócio-históricas. Esta diferenciação repousa 

nos vínculos sociais e políticos dos professores de SS/TS com os governos provinciais. 

O Movimento da Reconceituação da América Latina adquiriu seu desenvolvimento de 

forma diferente da Reconceituação da Argentina, mediada pelas discussões metodológicas e 

de politização do projeto de libertação nacional. Na região Comahue, a análise dos traços 

históricos que marcaram a formação profissional nos permitiu compreender que o Movimento 

da Reconceituação se desenvolveu tardiamente - entre os anos 1969 a 1974- em relação à 

modernização dos procedimentos técnico-metodológicos dos métodos de caso social 

individual, grupal e de comunidade. Constituiu argumento para reformar o funcionamento da 

instituição do Instituto Superior de Serviço Social de Geral Roca. Mas, podemos afirmar que 

nos anos prévios de 1966 a 1969, a formação profissional se deu no próprio processo 

fragmentário pela institucionalização da diferença dos „métodos de caso, grupo e 

comunidade‟. O Trabalho Social regional nasceu, portanto, com o caráter fragmentário, 

pragmático e anti-teórico.    

Concluímos que a particularidade do Movimento da Reconceituação na região foi um 

movimento – que denominamos- da “Reconceituação pelo alto” no âmbito da recente criada 

Universidade Nacional de Comahue. Os professores dirigentes da Reconceituação regional 

inseridos nas ideologias, políticas e estruturas dos partidos da classe social dominante 

(radicalismo, democracia cristã) movimentaram as relações acadêmicas em prol da 

continuidade dos acordos com a KAS e com a intervenção da UNCo pelo governo de Isabel 

Martinez de Perón. Os projetos e intercâmbios internacionais favoreceram essa continuidade.  

Essas mobilizações de relações sociais e acadêmicas não alcançaram aos estudantes 

nem os setores de trabalhadores dos bairros, destinatários dos serviços das práticas de 
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formação, especialmente no „método de comunidade‟. Inclusive, nesta prática do „método de 

comunidade‟ orientada para criar verdadeiros grupos representativos dos bairros contradizia a 

orientação política – teórica dos professores. A perspectiva da „prática metodológica‟ e do 

Método Básico Único, como núcleo de caracterização da Reconceituação, identificou a 

modernização do metodologismo através da „correta aplicação‟ das técnicas.  

Este Movimento não apresentou qualquer conexão com a análise da teoria social 

marxista em relação ao ensino e às praticas profissionais, as quais mantiveram as diretrizes 

modernizantes de „especificidade‟ da profissão, por níveis de abordagem da realidade social 

(individual; grupal e comunitário). Interessante notar que as práticas se desenvolveram sob o 

contorno da política partidária vinculada as diversas frações do peronismo e radicalismo na 

Província de Rio Negro e MPN na província de Neuquén. A fragilidade destes processos, as 

disputas policlassistas interprovinciais e o movimento de intervenção do Poder Executivo na 

universidade encerraram o “Movimento da Reconceituação pelo alto”. 

Para reforçar, afirmamos que este Movimento da “Reconceituação pelo alto” está em 

consonância com a configuração da „provincialização‟, já que não existiu no interior dos 

Territórios Nacionais, em particular do Norte da Patagônia, um movimento especifico. Tratou-se da 

provincialização pautada desde o Estado nacional.  

Consideramos que a intervenção política e institucional do Estado na Universidade 

Nacional de Comahue foi decisiva para as mudanças no desenvolvimento do ensino 

profissional. Foi o Trabalho Social a carreira universitária da UNCo mais afetada com 

seqüestros, torturas e desaparições de docentes e estudantes, além de ter sido objeto de 

transformações curriculares, teóricas e de funcionamento institucional. A intensidade das disputas das 

organizações sociais e políticas, que conformaram o desenvolvimento das “forças vivas” em 

concordância de uma época contraditória de tendências revolucionárias e ditatoriais, fundaram 

a luta de classes regional.  

Neste período, especialmente de expansão capitalista, a formação profissional foi 

condicionada pelas determinações estruturais históricas e as contradições que as recentes 

Províncias processavam em torno da configuração da “questão social”. A metamorfose do 

caso social individual em „abordagem de família‟, e incorporação da „abordagem 

institucional‟, a partir das transformações educativas ditatoriais, - tendo em conta que a 

„instituição‟ passou a ocupar um lugar de relevância-, no interior da formação foram dirigidas 

pelos próprios professores. Mas, esta perspectiva de pensar e abordar a “instituição” já havia 
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sido instalado pelo movimento estudantil universitário do Maio Francês e pelas correntes 

teóricas de revisão do marxismo. 

As transformações impostas pela política universitária nacional e própria da UNCo 

contribuíram para fortalecer a fragmentação do ensino, renovar a perspectiva (neo) 

conservadora do quadro teórico-metodológico e reforçar o caráter subalterno da formação 

profissional de SS/TS. Emblemático dessa afirmação foi à criação, nos marcos de abertura da 

democracia nacional, da carreira de Advocacia, que substituiu o prestigio da Faculdade de 

Direito e Ciências Sociais, e em particular da carreira de Trabalho Social.  

As reformas curriculares pela „normalização universitária‟ e as políticas de 

privatizações, descentralização e mercantilização da educação universitária concorreram para 

que a reposição teórica (neo) conservadora no ensino profissional se unifique ao pós-

modernismo. Esse momento histórico coincidente com as idéias internacionais de redução das 

funções do Estado, expresso nas recomendações dos organismos financeiros mundiais (em 

particular do BM e FMI) e as diretrizes do Estado de enfrentamento da “questão social” 

através da focalização das políticas sociais e micro-analise dos projetos nas práticas da 

formação. Sustentamos que a relevância disso nas ciências sociais e na formação profissional 

é a função do “observador” e do “operador”, uma “distância ótima” do objeto, do individuo, 

da instituição, como promovem as correntes teóricas positivistas. Significa que a formação 

universitária profissional exigiria um suposto posicionamento de “neutralidade política” e 

somado ao ecletismo teórico constituíram uma combinação teórica - metodológica que 

reforçou a histórica separação do ensino e das práticas da formação profissional.  

Esta tendência teórico–metodológica com ênfase no indivíduo e seus vínculos grupais/ 

familiares, isolado do contexto sócio-histórico e suas necessidades materiais, denominamos 

“subjetivismo pós-moderno”. Para fundamentar nossa polêmica com Natalio Kisnerman, 

outros docentes do Departamento de Serviço Social, e autores reconhecidos do pós-

modernismo, nos apoiamos em autores marxistas como Ivo Tonet, José Paulo Netto, Josiane 

Soares Santos. Além do mais, nesse processo se constitui uma “visão exógena” da formação 

profissional porque esse contexto sócio-histórico e as necessidades sociais formam uma 

exterioridade e contingência da formação. Significa que a “questão social” pertence à órbita 

provincial e não constitui o núcleo de intervenção das práticas pré-profissionais de Trabalho 

Social. 
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É necessário destacar que a reforma curricular tornou-se inerte porque o plano de 

estudos vigente não foi uma necessidade teórica – política impulsionada pelos docentes do 

Departamento e estudantes, mas uma exigência da gestão da Universidade a partir da 

„normalização universitária‟. Portanto, a impossibilidade da reforma na primeira década do século 

XXI, além do PROSOC para mudar o currículo se relaciona ao desenvolvimento do antagonismo 

entre tendências teórico–metodológicas e aos posicionamentos políticos – pedagógicos dos 

docentes. O argumento da existência de comissões para estes objetivos evidenciaram que elas 

foram criadas a partir de políticas do Estado e não como construção real profissional.  

Tais orientações se vinculam organicamente à tendência pós – moderna e antimarxista 

de um sector docente; além da fenomenologia, a hermenêutica. Mas, essa tendência 

antimarxista se expressa historicamente no anticomunismo, propósitos do peronismo, da 

ditadura e dos partidos políticos do capital. Neste sentido, fomentou-se especialmente desde o 

peronismo e seus diversos deslocamentos de “renovação” uma educação e cultura populista 

da justiça social perpassando a direção das profissões universitárias. Dizemos que as 

organizações políticas da categoria profissional na Argentina e formação recebida por suas 

dirigentes se entrelaçam precisamente ao peronismo e suas variantes de “renovação” e não ao 

marxismo.   

Neste processo, a participação e respostas do segmento estudantil se configuram a 

partir da variabilidade dos posicionamentos sociopolíticos e a construção de suas plataformas 

estudantis, vinculados às idéias políticas de “inorgânicos” agora dos partidos de esquerda. 

Além disso, a rejeição dos dirigentes da UNCo e dos professores à participação política e 

protestos dos estudantes está determinada pelo encontro histórico das diretrizes estatutárias da 

criação da Universidade Provincial de Neuquén, à doutrina do peronismo, à política 

educacional da ditadura, às orientações privatistas dos organismos financeiros mundiais e à 

própria intervenção do Estado Argentino na eliminação da política e o processo de 

despolitização. Ainda que a política domine a fase do imperialismo, as determinações sócio-

históricas evidenciam que a política é uma propriedade da classe social que governa, e, 

portanto, na Universidade, os princípios da Reforma Universitária de 1918 não têm lugar na 

história nem na educação.  

O quadro de burocratização e desenvolvimento dos grupos de poder dos professores na 

universidade põe a relação pedagógica em um processo de radicalização acadêmica e de 
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relações clientelísticas; porque esse quadro de elitização burocrática da universidade revela a 

crise das relações sociais acadêmicas na universidade/educação e do sistema social. Estas 

condições e estratégias político-acadêmicas da UNCo sustentaram a tendência de precarização 

do trabalho dos docentes universitários e no ensino profissional de Trabalho Social, e 

promoveram o esvaziamento das equipes de docentes das cátedras das disciplinas. A conquista 

de professores com dedicações exclusivas para supervisão acadêmica e um número de até seis 

estudantes por docente supervisor na institucionalização da formação profissional universitária 

regional sinaliza seu contrário na atualidade: o aprofundamento da deterioração da situação 

social e material do trabalho docente profissional na universidade estatal. Uma pesquisa 

sócio-histórica da precariedade do trabalho docente das distintas carreiras da FADECS 

vinculada à política orçamentária da UNCo e a direção privatista do Estado para ensino 

superior, contribuiria ao aprofundamento das tendências aqui apontadas.  

Sustentamos no período analisado, que dos programas das disciplinas da formação de 

Trabalho Social, a presença mais relevante dos autores trabalhados e constitutivos no ensino 

estão vinculados à diversidade de correntes teóricas analisadas, tendo influência destacada na 

configuração do pensamento e das práticas dos estudantes. Temos apontado que se priorizou 

somente um recorte de análise do ensino; outros aspetos vitais são o desenvolvimento prático-teórico 

dos centros de estágios pré-profissionais; o (s) método (s) do ensino na relação pedagógica 

conformando desafios para novas pesquisas e processos de análise. Também destacamos que 

na relação ensino – pesquisa – extensão, existem outras mediações, não trabalhadas nesta tese, 

para ser analisadas em futuras pesquisas e confrontações teóricas, por exemplo, nessa relação, 

a consciência dos sujeitos e suas perspectivas teóricas na interferência na formação 

profissional.   

A perspectiva (neo) conservadora pós-moderna do ensino colidiu, no período analisado, 

com o ingresso de uma perspectiva crítica da formação profissional que propugna a dimensão política 

da profissão, a mudança na visão da intervenção pré e profissional, a articulação com as 

necessidades e lutas da classe trabalhadora regional e as bandeiras da democratização 

universitária nacional. A criação da Cátedra Paralela é parte do processo de resistência teórica 

e política, do conhecimento universal e criação de relações de poder na educação com a classe 

trabalhadora. Neste sentido, teve uma importância estratégica para desvendar as contradições 

do ensino e suas relações com as suas práticas pedagógicas, recuperando os princípios da 

Reforma Universitária de 1918 e a teoria social marxista. 
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O confronto de orientações teórico – metodológicas e políticas na formação 

profissional da UNCo tem se expressado em permanentes conflitos e embates contra a 

Cátedra Paralela. Podemos afirmar que a formação profissional de Trabalho Social da região 

traduz um campo de disputas e tensões de tendências teórico-metodológicas e político-

pedagógicas antagônicas que resulta em tentativas de isolamento da Cátedra Paralela pela 

transitoriedade do agrupamento representativo do sector pós-moderno.  

O questionamento ao pensamento unilateral, único, não só é um processo de 

compreensão da onilateralidade do homem, é a compreensão da educação e universidade 

como totalidade e campo de luta política de classes. Por isso, avaliamos que a perspectiva da 

Cátedra Paralela e do setor docente crítico esta atravessada por objetivos mais amplos que 

supõem alianças com as organizações sociais, populares, sindicais e políticas de esquerda, na 

discussão e construção do projeto político profissional e de classe da sociedade. E esta 

perspectiva, como tendência, se apóia na possibilidade coletiva de superação do caráter anti-

moderno e anti-teórico da profissão, em termos de Parra e Repetti. 

Por isso, concordamos com uma perspectiva de „formação crítica de classe‟ porque ela 

supõe a luta da classe trabalhadora pela emancipação humana dos homens, pelo estado 

superior de transformação social e material do sistema capitalista. É a isso as profissões e a 

universidade pública da região e da Argentina precisam aportar no contexto de crise 

generalizada e de barbárie capitalista. Este posicionamento se distancia daquela „perspectiva 

crítica‟ que põe ênfase na adequação e correções teórico – políticos, nos marcos da sociedade 

capitalista. 

Finalmente, o processo de pesquisa nos revelou que a formação acadêmica 

profissional de Trabalho Social da UNCo é uma demanda de enfrentamento da “questão 

social” por parte do Estado e seu desenvolvimento histórico resulta da estreita relação com a 

organização das classes sociais na região. Por conseguinte resulta da provincialização a 

gênese da tendência teórico – metodológica, de traço tradicional, provinciana e antimarxista, 

que fortalece a classe dominante; que se defronta neste século XXI com o processo de ruptura 

ancorado nos fundamentos teórico-metodológicos da teoria social de Marx.  
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ANEXOS   

 

 

a) ANEXO I (2):  

RESOLUÇÃO Nº 0059, 6 de fevereiro de 1975, da UNIVERSIDADE 

NACIONAL DE COMAHUE. 

 

“VISTO:  

1) La ilegítima y abusiva introducción de materias, seminarios o cursillos 

en los planes de estudio de distintas carreras, así como la vigencia de programas 

analíticos reñidos con lo universalmente admitido en las respectivas disciplinas, 

todo ello agravado por bibliografías de dudoso valor cuando no directamente 

tendencioso y sectario en su contenido, y 

2) La implantación de métodos pedagógicos y didácticos improvisados y 

aberrativos que constituyen muchas veces verdaderos atentados a la seriedad del 

acto de enseñar y convierten en burla la verificación de conocimientos, y 

CONSIDERANDO: 

1º) Que resulta imperioso, ante la proximidad de la iniciación de las clases, depurar la 

estructura curricular de la Universidad Nacional del Comahue de todo lo tendencioso, 

unilateral y partidista, de todo lo reñido con las exigencias elementales del acto de enseñar y 

aprender, así como de todo lo que pueda atentar contra la seguridad del país, su paz interna –

de hoy y sobre todo del mañana- y la armoniosa convivencia, aun en discrepancia, entre los 

argentinos de todos los credos políticos, religiosos e ideológicos, independientemente de su 

origen geográfico, raza o extracción social, lo que es definitorio y esencial de toda 

universidad que merezca este nombre; 

2º)  Que debe restablecerse cuanto antes el carácter estrictamente científico, esto es 

objetivo y universal de la enseñanza impartida; 
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3º)  Que se impone eliminar las aventuras pedagógicas y didácticas que atentan contra 

la personalidad del educando, convirtiendo al alumno en un indefenso cobayo y en burlas el 

sagrado acto de enseñar y aprender; 

4º)   Que dichas aventuras pedagógicas y didácticas han provocado ya a la promoción 

de egresados de los últimos años, dolorosos daños que van desde el rechazo por la demanda 

de sus servicios profesionales; 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE  

RESUELVE: 

Artículo 1º: ELIMINAR de todos los planes de estudios de todas las carreras, cursos o 

cursillos, regulares o no, que integran la estructura curricular de la U.N.C., trátese de cátedras, 

seminarios o cualquier otra forma de denominación, todo lo que no se ajuste estrictamente a 

lo universalmente admitido o que en forma manifiesta o insidiosa constituye una prédica 

disolvente atentatoria a la seguridad del país, su paz interna y la armoniosa convivencia entre 

los argentinos. 

Artículo 2º: DAR POR TERMINADAS todas las llamadas experiencias o 

innovaciones pedagógicas y didácticas en el dictado de las clases y las pruebas de suficiencias 

parciales y finales orales y escritas, asegurando que la enseñanza se imparta y las pruebas se 

tomen en forma ajustadas a los sistemas consuetudinarios lo que no excluye encarar con 

seriedad y serenidad eventuales cambios, por más revolucionarios que sean, en dominios tal 

vitales para la transmisión de la cultura y el perfeccionamiento del aprendizaje. 

Artículo 3º: VERIFICAR con todo rigor que en los programas analíticos y respectivas 

bibliografías se ofrezca al alumno en forma equilibrada todo el espectro problemático de la 

asignatura en causa, sin exclusión o preferencia alguna, para permitir que el joven pueda 

formar su propia composición de lugar y opinión libremente madurada. 

Artículo 4º: TODA TRANSGRESION a las presentes disposiciones que podrían 

constatarse serán sancionadas de inmediato con el máximo de rigor y sin contemplación 

alguna de acuerdo las leyes y disposiciones vigentes, por tratarse de un aspecto vital para la 

preservación de la cultura nacional, esto es de las ideas, valores, pautas y normas de conducta 

que rigen la vida de la sociedad argentina, así como para la Universidad como vanguardia de 

aquella. 
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Artículo 5º: HAGASE conocer de inmediato a los señores Decanos y Directores de la 

Universidad Nacional del Comahue la presente Resolución quienes tendrán que aplicar sus 

disposiciones sin dilación o excepción alguna. 

Artículo 6º: Regístrese, comuníquese y archívese”. 

  

PROF. REMUS TETU,  

RECTOR INTERVENTOR, 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE.  
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b) ANEXO 2 (3) 

 

Plano de Estudos de SS/TS- FADECS- UNCo, Ordenança Nº 0256/83:  

Estes três setores da formação fornecem ao aluno uma “formação humanística, uma 

instância preparatória para a compreensão das demais linhas curriculares e para sua formação 

como profissional universitário; as disciplinas referenciais outorgam o marco teórico geral e 

os médios para a compreensão da realidade social em seus multifacetados aspecto; e o setor 

específico do Serviço Social refere-se aos conhecimentos teóricos próprios, aplicação dos 

conceitos interdisciplinares a Serviço Social e prática preparatória para o exercício 

profissional. Isto é o eixo curricular da carreira de Serviço Social (CONSELHO SUPERIOR 

UNCo, 1983, Ordenança Nº 0256/83, p. 9). 

O Setor de Formação Básica Geral compreende duas disciplinas nos âmbitos: 

Filosófico - Epistemológico e Histórico - Social:  

1) Introdução à Lógica e à Filosofia 

2)  História Social Moderna e Contemporânea 

O Setor de Disciplinas Referenciais compreende 18 disciplinas nos âmbitos: Filosófico 

- epistemológico, Sociológico, Antropológico, Psicológico, Jurídico, Econômico, Pedagógico, 

Sanitário e Metodológico: 

1) Introdução à Sociologia 

2) Sociologia do Desenvolvimento 

3) Investigação Social I 

4) Investigação Social II (Teoria e Prática) 

5) Planificação Social 

6) Política Social 

7) Demografia  

8) Antropologia Cultural e Social  

9) Antropologia Filosófica 

10) Economia Social 

11) Introdução a Psicologia 

12) Psicologia Evolutiva 

13) Psicologia Social 
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14) Pedagogia e Didática 

15) Saúde Pública 

16) Saúde Mental 

17) Elementos Gerais do Direito 

18) Direito do menor e da Família 

O Setor Específico do Serviço Social compreende 11 disciplinas nos mesmos âmbitos 

do setor de Disciplinas Referenciais: 

1) Introdução ao Serviço Social 

2) Teoria e Prática de Áreas e Recursos em Serviço Social (Teórica - Prática) 

3) Serviço Social em Grupos 

4) Serviço Social Individual- Familiar 

5) Serviço Social em Comunidade 

6) Organização e Condução de Programas de Bem-Estar Social 

7) Prática de Introdução Metodológica em Serviço Social 

8) Prática de Serviço Social em Grupos (Anual) 

9) Prática de Serviço Social Individual – Familiar (Anual) 

10) Prática de Serviço Social em Comunidade (Anual) 

11) Seminário de Serviço Social: com 4 horas. Estabeleceu os objetivos que os 

alunos deveriam alcançar: compreender a importância da sistematização teórica – prática; 

analisar os elementos, estrutura e funcionamento do campo selecionado; avaliar a instituição 

propondo alternativas de ação; elaborar o Plano de Trabalho de Serviço Social inserido na 

estrutura e ação da instituição; valor a atitude cientifica como forma de vida profissional. Para 

lograr estes objetivos, os conteúdos mínimos são: conceitos e modalidades de sistematização 

teórica – prática; seleção do campo de intervenção de Serviço Social; elaboração de marco 

teórico do campo: caracterização, delimitação, problemática, princípios fundamentais, 

recursos, modalidades, etc.; investigação setorial: tipo de desenho e alcances a determinar, 

ajuste do marco teórico; trabalho de planificação: proposta programática com intervenção do 

Serviço Social, apresentação e defesa do Trabalho Final.   
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